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Ngay  từ  những  ngày  đầu  kháng  
chiến  chống  thực  dân  Pháp  xâm  

lược,  Chủ  tịch  Hồ  Chí  Minh  đã  ra  Lời  
kêu  gọi  thi  đua  ái  quốc.  Người  căn  dặn:  
“Thi đua  là  yêu nước;  yêu  nước thì  phải  
thi đua, và những người thi đua là những 
người yêu nước nhất”.

Trải qua chặng đường dài xây dựng và 
phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng,  phong  trào  thi  đua  ái  quốc  luôn  
phát  triển  mạnh  mẽ,  sâu  rộng  đã  cổ  vũ,  
động viên cả dân tộc nỗ lực thi đua, vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn 
lên đạt những thành tựu to lớn. Cùng với 
các phong trào thi đua quy mô toàn quốc, 
tất  cả  các  cấp,  các  ngành,  các  địa  phương  đều  
có những phong trào thi đua, với nhiều hình 
thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, 
động viên và lôi cuốn đông đảo nhân dân tích 
cực tham gia.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước đã điểm lại những thành tựu to 
lớn đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: 
“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm 
lực,  vị  thế  và  uy  tín  quốc  tế  như  ngày  nay”;  
Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm 
qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào 
thi đua yêu nước.

Tổng  Bí  thư,  Chủ  tịch  nước  yêu  cầu  trong  
thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần 
tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần 
sáng tạo trong tổ chức phong trào sao cho thật 
bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, nhàm chán, 
tẻ nhạt. Phong trào thi đua yêu nước phải cổ vũ 
được các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân 
dân  vượt  qua  mọi  khó  khăn,  thách  thức,  tận  
dụng tốt  các  cơ hội,  thành tựu của cuộc Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ Tư  để đưa đất nước 

tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu thực hiện 
thành  công  các  mục  tiêu,  nhiệm  vụ  kế  hoạch  
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Đối  với  công tác  khen thưởng,  Tổng Bí  thư,  
Chủ tịch  nước yêu cầu cần phải  nâng cao chất  
lượng và tạo chuyển biến mạnh mẽ,  thực chất,  
bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công 
khai,  minh  bạch,  có  tác  dụng  giáo  dục,  nêu  
gương. Chú trọng việc khen thưởng qua phát 
hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng 
người  trực  tiếp  lao  động,  sản  xuất;  khen  
thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề; 
khen thưởng phải kịp thời, phù hợp với thành 
tích và kết quả đạt được. 

     Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, hơn 
2.000 đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội 
lần này sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích 
cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi 
đua  yêu  nước  tại  cơ  quan,  địa  phương,  đơn  vị  
để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt 
không ngừng lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong 
cộng đồng.

CẦN LAN TỎA MẠNH MẼ TINH THẦN
THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
phát biểu tại Đại hội

1Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư) xuất phát từ khái niệm “Industrie 4.0” trong một báo cáo của chính phủ Đức năm 2013; 
có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất 
cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp.

Nguyễn Đức Hồng (theo nhandan.com.vn)
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KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC 
THỐNG NHẤT VIỆT NAM

Sáng  18/11/2020,  tại  Hà  Nội  đã  diễn  
ra  trọng  thể  Lễ  kỷ  niệm  90  năm  ngày  
Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 

Việt Nam - ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam 
(18/11/1930 – 18/11/2020). Tham dự có: Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các đồng 
chí  lãnh  đạo,  nguyên  lãnh  đạo  Đảng  và  Nhà  
nước,  MTTQ Việt  Nam;  đại  diện  lãnh  đạo  các  
bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.W và địa phương; 
các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh 
hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng Lao động, đại diện các cơ quan ngoại 
giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam...

Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức 
hoạt  động,  khơi  dậy  tinh  thần  yêu  nước,  phát  
huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân 
tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của 
thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt 
Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kể  từ  ngày  thành lập  đến nay,  ở  bất  kỳ  thời  
kỳ  nào,  tổ  chức  Mặt  trận  cũng  thể  hiện  rất  tốt  
vai  trò,  vị  trí  của  mình,  luôn  trung  thành  với  
tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân 
thành một khối đoàn kết thống nhất tạo thành 
sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành 
những mục tiêu cách mạng của Đảng. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn  Phú  Trọng  khẳng  
định,  trong  công  cuộc  đổi  
mới,  với  nhiều  hình  thức  
tổ  chức  và  vận  động  nhân  
dân,  MTTQ  Việt  Nam  đã  
góp phần quan trọng cùng 
với  Đảng,  Nhà  nước  thực  
hiện  đồng  thời  hai  nhiệm  
vụ chiến lược: Xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. MTTQ Việt 
Nam đã phối hợp chặt chẽ 
các tổ chức trong hệ thống 
chính trị tuyên truyền, vận 
động,  tập  hợp  rộng  rãi  các  

tầng  lớp  nhân  dân,  tạo  sự  thống  nhất  và  đồng  
thuận trong xã hội; tích cực tham gia góp ý kiến 
trong  việc  xây  dựng  pháp  luật  của  Nhà  nước,  
văn  kiện  của  Đảng;  kiến  nghị  nhiều  nội  dung  
quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong  thời  gian  tới  -  Tổng  Bí  thư,  Chủ  tịch  
nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị - MTTQ Việt 
Nam cần tiếp tục xây dựng và tăng cường củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi 
mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất 
cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, 
kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc 
gia, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng 
đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân 
dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; thực hiện 
tốt  hơn nữa vai  trò nòng cốt trong việc chủ trì  
hiệp thương,  phối  hợp các  cấp chính quyền và 
các tổ chức thành viên, đẩy mạnh đổi mới, sáng 
tạo  của  mọi  tầng  lớp  nhân  dân,  triển  khai  sâu  
rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong 
trào thi đua yêu nước.

Mặt khác, MTTQ Việt Nam cần làm tốt hơn 
nữa  vai  trò  giám  sát  và  phản  biện  xã  hội  theo  
tinh  thần  Hiến  pháp  năm  2013,  Luật  MTTQ  
Việt  Nam 2015  và  các  quy  định  của  Bộ  Chính  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm
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PHẢI THẬT THÀ LẮNG NGHE VÀ LUÔN PHẤN ĐẤU LÀM 
ĐÚNG NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÂN DÂN

trị;  tăng cường giám sát  để  tạo  sự  đồng thuận,  
nhất trí cao, ổn định xã hội, phát triển toàn diện 
và bền vững đất nước; tiếp tục đổi mới nội dung 
và  phương  thức  hoạt  động  theo  hướng  sát  với  
dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả; 
coi trọng việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, 
tránh hình thức, đồng thời tích cực tham gia xây 
dựng  Đảng,  xây  dựng  chính  quyền  ngày  càng  
trong  sạch,  vững  mạnh,  tạo  sự  đồng  thuận  xã  
hội.  Tại  buổi  lễ,  thay  mặt  lãnh  đạo  Đảng,  Nhà  
nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 

Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.W đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho MTTQ Việt 
Nam vì đã có công lao to lớn, có thành tích xuất sắc trong thời gian qua (ảnh trên)./.

Ngày 05/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện 
Đại hội Đảng, tôi đã gửi văn bản góp ý cụ thể cho từng loại văn bản. Tại đây, tôi phát biểu 

những vấn đề có tính chất phản ảnh, nêu quan điểm và kiến nghị từng vấn đề đặt ra.

2/ Biến đổi khí hậu là hiện tượng tự nhiên, khách 
quan; tuy nhiên, thường bị coi đó là cái cớ nhằm 
trốn tránh hành vi chủ quan của con người.

1/  Covid  19  -  một  tác  nhân  ảnh  hưởng  chưa  
lường trước đối với những mục tiêu phát triển

Hiện giờ, thế giới có 47,7 triệu người nhiễm 
bệnh,  với  gần  1,4  triệu  người  tử  vong;  dẫn  tới  
suy  thoái  trầm  trọng  nhất,  kể  từ  suy  thoái 
1929 – 1933. Dự báo năm 2020, kinh tế thế giới 
tăng trưởng âm 4,4%; Việt Nam ta khoảng 2 - 3%. 
Theo kế hoạch năm 2021 ta có thể tăng lên 6% 
GDP hay không? Điều đó tùy thuộc vào nhiều 
yếu  tố,  trong  đó  có  sự  phòng  ngừa  dịch  bệnh,  
điều quan trọng ở đây là phải đề cao năng lực y tế 
dự phòng, đội ngũ đứng trên tuyến đầu và đề cao 

Những sự cố nước biển dâng, xâm nhập mặn 
nhiều  vùng  Nam  bộ;  dịch  tả  lợn  Châu  Phi;  lũ  
quét miền núi phía Bắc, bão lũ miền Trung…Đó 
là  những lý  do khách quan,  dường như “chính 
đáng” vì  có căn cứ khoa học.  Nhưng cần nhận 
thức rằng, phần lớn tác nhân do con người gây 
ra thiệt hại là không chối cãi. Phá rừng mấy chục 
năm  qua  là  sự  thật,  là  tội  ác.  Ông  Bộ  trưởng  
Nông nghiệp có nêu con số: Ta có 14,6 triệu ha 
rừng,  đạt  mức  che  phủ  là  42%,  tôi  thưa  rằng:  
Rừng  trồng  –  vốn  tác  dụng  hạn  chế;  còn  bao  
nhiêu rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn, rừng 
phòng  hộ  đã  bị  hủy  diệt  thì  làm  sao  giữ  được  

tinh thần đại đoàn kết dân tộc, với vai trò kết nối 
của Mặt trận, luôn phát huy phương châm “Đến 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Nếu 
không quán triệt phòng ngừa từ vệ sinh cá nhân 
đến chỗ tiếp xúc có đông người, Covid mà quay 
lại thì các mục tiêu phát triển lại tan vỡ.

Nguyễn Hồng (theo nhandan.com.vn)
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nước, tránh được sạt lở. Lệnh “Đóng cửa rừng” 
không thành công, lại bị hàng loạt dự án thủy 
điện nhỏ (429 đập), lấy đi nhiều cây gỗ, thu hẹp 
rừng tự nhiên, lại còn những túi nước khổng lồ 
theo mưa, lũ gây thêm úng, ngập, tai họa “đại 
hồng thủy” làm sao tránh được, nhưng đã có quy 
kết trách nhiệm cho ai? Bao nhiêu con suối khô, 
dòng sông chết thì làm sao duy trì kế sinh nhai? 
Chúng ta còn thấy con bò, con cừu cũng khó 
sống vì không đủ nước, mạch nước ngầm cũng 
không còn vì bị khai thác tự do, thiếu kiểm soát.

 Nói tới văn kiện, thường hay nói tới chiến 
lược, chủ trương, chính sách. Nếu chúng ta sớm 
có một chiến lược cho năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió, năng lượng khí thì không ấu trĩ dựng 
lên cái bản đồ thủy điện hoành tráng “bành 
trướng” khắp núi rừng; nếu thức tĩnh sớm ta 
có được các dự án năng lượng như ông Ngoại 
trưởng Pompeo vừa ký với ta, chắc mọi thứ bây 
giờ sẽ khác rất nhiều.

Bất kể con nhà giàu hay nhà nghèo đều có lý 
do trở thành con nghiện, họ luôn bị rình rập với 
một tội ác nào đó; em sinh viên Học viện Ngân 
hàng mới bị cướp sinh mạng rất thương tâm; giờ 
đây phải cảnh giác cho những ai ra đường, dù 
phố phường hay nông thôn đều có tâm lý lo sợ 
cướp giật; mới đây vợ bạn tôi cũng qua đời vì nó 
giật túi xách trên tay. Quốc hội hiện đang thảo 
luận sửa đổi bổ sung Luật phòng chống ma túy, 
nhưng biện pháp gì, chế tài gì khi kinh nghiệm 
phòng chống chưa có thu hoạch được hiệu quả. 

Ngày 16/8/2019, Bộ Chính trị có Chỉ thị 36 
chỉ đạo phải đầu tư nguồn lực để giải quyết sao 
cho hiệu quả vấn đề quan trọng này. Tôi nghĩ, 
cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hay bắt buộc 
đưa vào trại cai nghiện, biện pháp nào thì gia 
đình đều phải có trách nhiệm với con cái mình 
sinh ra; phải giao công việc chuyên trách cho 
ngành Lao động, ngành Công an; trung tâm là 
vai trò quản lý của Chính quyền các cấp, cần có 
chế định và chính sách nguồn lực mạnh mẽ hơn 
thì mới mong được tiến bộ. Thực tế, xác định 
tình trạng nghiện không khó, nhưng khó thống 
nhất về quan điểm xử lý, nó là con bệnh hay 
là tội phạm? Cần phải làm rõ danh tính để có 
biệp pháp phù hợp, mạnh tay hơn. Không phải 
vô lý mà ông Tổng thống Philipines quyết liệt 
truy quét như vậy.

Tham nhũng làm suy giảm lòng tin của người 
dân, bệnh quan liêu khiến dân bất bình rồi xa rời 
chế độ - đó là sự nguy hiểm chết người. Trong 
Mặt trận, tôi thấy ông Tiến sĩ Trần Hậu phát biểu 
rất rõ và đầy đủ về bệnh quan liêu trong thực 
tiễn diễn ra; đồng thời quán triệt lời dạy của tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Ở đây, tôi xin nhấn mạnh 
tham nhũng, lãng phí như con đĩa 2 vòi, một 
vòi hút máu nhân dân, vòi kia là piston đẩy của 
cải của Nhân dân ra sông ra biển. Trên thế giới, 
mỗi năm chạy vào tay kẻ tham nhũng từ 1.500 
– 2.000 tỷ USD. Tham nhũng sinh ra có nhiều 
nguyên nhân, chủ yếu là thiếu cơ chế kiểm soát 
quyền lực, nước ta không ngoài lý do đó, vả lại 
còn nặng nề hơn. Chúng ta quyết lập lại quy tắc 
ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải lấy lại gương 
mặt tự trọng, liêm sĩ, kỷ luật sắt cho người cán 
bộ, đảng viên. Mặt khác, phải kiểm soát chặt chẽ 
tài sản, thu nhập của họ và công khai cho Nhân 
dân giám sát, tránh bệnh hình thức như lâu nay.

Văn kiện phải nêu bật việc bảo vệ danh dự 
và phẩm giá mỗi con người; phải xây dựng con 
người biết yêu, biết ghét; hồn cốt người Việt là 
ghét cái ác, yêu cái thiện, tránh cái xấu và nâng 
niu cái đẹp. Trên cơ sở đó, cần phát huy sức sáng 
tạo của từng cá nhân; phát huy tính tự quản của 
cộng đồng, có thế mới đảm bảo cho sự phát triển 
bền vững. Gìn giữ cuộc sống yên lành, bền vững 
của Nhân dân và bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc 
là nghĩa vụ thiêng liêng mỗi công dân đều phải 
quán triệt.

Bác Hồ dạy: Bao nhiêu quyền lực đều thuộc 
về Nhân dân, sự nghiệp cách mạng do Nhân dân 
làm nên. Chúng ta hiểu, bao giờ Nhân dân cũng 
là chủ thể của phát triển, vì vậy không thể mị dân, 
phải thật thà lắng nghe và luôn phấn đấu làm 
đúng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

3/ Sự hủy hoại con người bằng ma túy, chất gây 
nghiện rất đáng báo động.

4/ Tham nhũng, quan liêu là tệ hại nhất cần 
phải được khắc phục.

5/ Bảo vệ và xây dựng con người Việt Nam phát 
triển toàn diện, bởi con người là chủ thể của 
mọi sự phát triển

6/ Đội ngũ cán bộ phải luôn gương mẫu, đi đầu 
thực hiện Cương lĩnh, chủ trương của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; việc gì 
có lợi cho dân phải kiên quyết làm, việc gì có hại 
cho dân phải cố tránh. Cán bộ phải được huấn 
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     Chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức 
tạp, song Việt Nam ta có vị thế ngày càng nâng 
cao trên trường thế giới. Đối ngoại và kinh tế 
phát triển càng củng cố vị thế của mình. Điều 
quan trọng bật nhất hiện nay là bảo vệ nền tảng 
chính trị của Đảng; thực hiện công cuộc bảo vệ 
và xây dựng đất nước một cách chủ động sáng 
tạo; mở rộng dân chủ, cải thiện dân sinh, ai cũng 
có cuộc sống an bình, cơm no áo ấm, không ai bị 
bỏ lại phía sau - đó là ý nghĩa sâu sắc trong thực tế 
của sự định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm 
định hướng này đã phải trải qua biết bao phong 
ba bão táp xã hội, biết bao anh hùng dân tộc, 
đồng bào, đồng chí vì nghĩa lớn đã quên mình. 
Nếu ai đó cho rằng chúng ta đã thục hiện thành 
công một mô hình dân tộc chủ nghĩa thì chúng 
ta có quyền kiêu hãnh vì nền văn hóa mấy ngàn 
năm đã hun đúc nên tinh thần tự chủ, tự lực tự 
cường; và chúng ta đã hun đúc cả mối quan hệ 
quốc tế có lợi cho các bên, quốc gia nào cũng 
thấy hài lòng nếu được làm bạn với Việt Nam.

 Nền tảng chính trị - muốn được vững chắc, 
lâu dài, không có gì khác hơn là phải biết xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên, sao cho 
Đảng luôn luôn là lực lượng tiên phong, chiến 
đấu vì lợi ích của nhân dân lao động và của cả 
dân tộc; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa có đủ năng lực, quản lý điều hành 
có hiệu lực và hiệu quả, có nền tư pháp được 
Nhân dân tin cậy. Đồng thời, mở rộng tính chất 

Về mục tiêu, tôi đề nghị chọn phương án có 
sửa chữa lại: “Đến năm 2025 là nước đang phát 
triển, có một số ngành phát triển hiện đại, thu 
nhập trung bình thấp”. Nếu viết như dự thảo 
“theo hướng” thì chung chung quá, mơ hồ, 
không cụ thể. Chúng ta cần mạnh dạn nói rằng: 
Một số ngành đến năm 2025 sẽ đạt trình độ hiện 
đại như y tế, công nghệ thông tin, du lịch…Mục 
tiêu “đến năm 2030 là nước phát triển có công 
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “đến 
năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập 
cao” là có tính khả thi.

Nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục thực hiện 3 đột phá 
chiến lược, trong đó đột phá về thể chế là quan 
trọng nhất, là bước đi mở đường. Tôi thấy cần 
sớm sửa đổi, bổ sung chính sách đất đai, như: (1) 
Mở rộng hạn điền, tích tụ ruộng đất, tăng thêm 
quyền sử sụng đất cho các nhà đầu tư, nhất là các 
nhà đầu tư trong nước để phát huy nội lực mạnh 
mẽ hơn; (2) Tuân thủ quy luật thị trường về đất 
đai, như quan hệ cung cầu thể hiện bằng chính 
sách giá cả…(3) Mở rộng chính sách cho người 
nước ngoài đầu tư bất động sản, giảm bớt điều 
kiện ràng buộc về quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở. Về đột phá nguồn nhân lực, tôi mong 
muốn cần có chính sách đầu tư đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tài năng trẻ, tín dụng 
cho sinh viên học tập; khởi nghiệp sáng tạo; đầu 
tư mạo hiểm; hỗ trợ du học; hỗ trợ gia đình trẻ 
lập nghiệp; phát triển nhanh Hệ Tri thức Việt số 
hóa – thỏa mãn nhu cầu khai thác nguồn dữ liệu 
lớn của quốc gia, phục vụ cho phát triển, nhất là 
đón đầu sự dịch chuyển sản xuất toàn cầu đang 
và sẽ diễn ra, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế 
hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng.

7/ Đường lối chính trị của Đảng luôn ảnh 
hưởng tới đời sống muôn dân

8/ Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

liên minh chính trị của Mặt trận dân tộc thống 
nhất; các đoàn thể các hội quần chúng không 
bị hạn chế phương thức tập hợp và hoạt động; 
đa dạng hóa và phong phú hóa sinh hoạt cộng 
đồng. Hội đoàn thực sự là mái ấm, chia sẻ, bảo 
vệ quyền con người và tự do sáng tạo của mỗi 
cá nhân. Để sớm “sánh vai các cường quốc năm 
châu” không có động lực nào hơn là sức mạnh 
khối đại đoàn kết của toàn dân tộc được khơi 
dậy và phát huy cao độ.

luyện, phải có trải nghiệm, xuất thân từ phong 
trào rồi trở lại phong trào quần chúng; “ba cùng” 
với dân, hiểu và lo toan nỗi trăn trở và mong chờ 
của Nhân dân. Cán bộ bây giờ thường học lên 
cao, làm trên cao, rồi mới đưa về cơ sở, trui rèn 
không đủ độ chín, không thấu được lòng dân 
nên sinh ra quá nhiều chuyện không hay. “Chưa 
đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, chưa tường tận 
chân giá trị đích thực của người cán bộ, làm 
vai công bộc nên không định vị được bản thân, 
anh ta mơ mơ màng màng nên không bồi đắp 
thêm mà chỉ làm mất dần đi tố chất người lãnh 
đạo. Cũng từ đó chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, trục 
lợi có đất sinh sôi nẩy nở. Cán bộ cấp trên, cấp 
Trung ương quản lý vừa rồi hư hỏng nhiều cũng 
do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không được Nhân 
dân nuôi nấng, dạy dỗ. Bây giờ xây dựng cán bộ 
cấp chiến lược phải rút ra bài học quý giá, chớ có 
“làm vua, làm chúa” (!)

Nước ta là nước dân chủ. Nhà nước bảo đảm 
và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các 
quyền con người, quyền công dân về chính trị, 

9/ Dân chủ xã hội chủ nghĩa cần được mở rộng 
và phát huy hơn nữa.
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dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, 
tôn  trọng  và  bảo  vệ  theo  quy  định  của  Hiến  
pháp. Việc ra đời Quyết định số 217 & 218 của 
Bộ  Chính  trị  (năm  2013)  về  giám  sát  và  phản  
biện xã hội là một bước tiến về dân chủ. Tôi đề 
nghị  cần  thể  chế  hóa  mạnh mẽ hơn,  thực  chất  
hơn  vai  trò  quan  trọng  đó  của  Mặt  trận,  đoàn  
thể và của công dân; đặc biệt là giám sát cán bộ, 
lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ các cấp, nhất 
là cán bộ cơ sở.

Phản biện xã hội sẽ thành công hơn nếu được 
 Vũ Trọng Kim

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN
Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam 

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV- HỘI CỰU TNXP TỈNH TÂY NINH

Sáng ngày 28/10/2020, tại  thành phố Tây 
Ninh diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ IV 
(nhiệm  kỳ  2020-2025),  Hội  Cựu  TNXP  

tỉnh  Tây  Ninh.  Tới  dự  có  Chủ  tịch  Hội  Cựu  
TNXP Việt  Nam Vũ Trọng Kim;  Phó Chủ tịch  
Thường trực  UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng;  
đại  diện  các  Sở,  ban,  ngành của  tỉnh cùng 236  
đại  biểu,  đại  diện  cho  2.500  cán  bộ,  hội  viên  
trong toàn tỉnh.

5  năm  qua,  mặc  dù  còn  nhiều  khó  khăn,  
nhưng  cán  bộ,  hội  viên,  cựu  TNXP  Tây  Ninh  
luôn  phát  huy  truyền  thống  vẻ  vang,  vững  tin  
vào đường lối  của Đảng,  chính sách,  pháp luật  
của Nhà nước,  đã khắc phục mọi khó khăn để 
tiếp tục cống hiến góp phần vào sự nghiệp chung 

của Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Đến nay,  9/9 huyện, thị  xã,  thành phố trong 

tỉnh đều có tổ chức Hội: các phường, xã, thị trấn 
đã thành lập 77 hội, chi hội cơ sở (tăng 15% so 
với đầu nhiệm kỳ). Hiện còn 17/94 xã, phường, 
thị trấn chưa thành lập tổ chức Hội, do có ít hội 
viên; phát triển 218 hội viên (tăng 9% so với đầu 
nhiệm kỳ).

Nhiệm  kỳ  2015-2020,  Tỉnh  hội  đã  phối  hợp  
với các ngành chức năng giải quyết chế độ, chính 
sách chính xác, đầy đủ thủ tục cho 448 cựu TNXP 
còn sống và 55 cựu TNXP đã qua đời. Hàng năm, 
Tỉnh hội đều phát động gây quỹ Nghĩa tình đồng 
đội và quỹ Góp vốn xoay vòng. Tính hết nhiệm 
kỳ, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã huy động hội 

trực tiếp đối thoại với người đứng đầu tổ chức, 
đơn vị.  Tình trạng chậm tiếp thu,  chậm trả lời  
kiến  nghị  sau  phản  biện  xã  hội,  hoặc  trả  lời  
không đúng trọng tâm chính là  do không hiểu 
ý kiến Nhân dân hoặc né tránh sáng kiến, kiến 
nghị của Nhân dân. Khát vọng về một đất nước 
hùng cường thịnh vượng trong tương lai gần là 
có tính khả thi,  và chính việc mở rộng và phát 
huy  dân  chủ  sẽ  cho  chúng  ta  thấy  từng  bước  
đi đổi mới có hiệu quả, bởi sự nghiệp đó là  sự 
nghiệp của quần chúng nhân dân./.
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Đức Hồng (theo baotayninh.vn)

viên và vận động xã hội được 5,75 tỷ đồng để hỗ 
trợ cho hội viên.

Tỉnh  hội  đã  thành  lập  CLB  Cựu  TNXP  làm  
kinh  tế  giỏi  vì  Nghĩa  tình  đồng  đội,  mỗi  năm  
CLB đã hỗ trợ bình quân khoảng 500 triệu đồng 
để giúp vốn, tặng quà, tạo công ăn việc làm cho 
các  hội  viên.  Các  cấp  hội  cũng  đã  xây  tặng  43  
căn nhà tình nghĩa, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng; 50 sổ 
tiết  kiệm trị  giá 250 triệu đồng cho cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn và trích hơn 3,7 tỷ đồng 
từ Quỹ nghĩa tình đồng đội để tặng quà, hỗ trợ, 
giúp đỡ hội viên. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí 
Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Hội Cựu TNXP Tây 
Ninh  đã  phát  huy  được  vai  trò  là  nhân  chứng  
lịch sử, làm tốt công tác kết nối và giúp đỡ đồng 
đội; lan toả những tấm gương sáng, truyền phẩm 
chất anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Lưu ý 
trong  nhiệm  kỳ  tới,  Hội  cần  phải  đổi  mới  nội  
dung  và  phương  thức  hoạt  động  để  mang  lại  
hiệu quả cao hơn trong công việc; tiếp tục phát 
huy  truyền  thống  vì  nghĩa  tình  đồng  đội,  giúp  
đỡ,  hỗ  trợ  lẫn  nhau  trong  phát  triển  kinh  tế;  
tiếp tục truyền cho thế hệ thanh niên tinh thần 
cách mạnh vững vàng,  sẵn sàng tham gia công 

Chủ tịch Vũ Trọng Kim trao tặng Cờ truyền thống cho Tỉnh hội 

tác xã hội và nêu tấm gương sáng, làm theo lời 
Bác Hồ dạy.

Đồng chí  Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá  cao 
những  kết  quả  đạt  được  trong  nhiệm  kỳ  qua  
cũng như những phương hướng, nhiệm vụ đặt ra 
trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Cựu TNXP 
tỉnh.  Đồng  chí  khẳng  định:  Tỉnh  uỷ,  HĐND,  
UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận 
lợi  để  các  cấp  Hội  TNXP  hoạt  động  hiệu  quả,  
góp phần hiện thực hoá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp mà Đại hội thông qua.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành 
nhiệm  kỳ  mới  gồm  21  thành  viên;  07  thành  
viên  Ban  Thường  vụ.  Ông  Nguyễn  Văn  Lợi  
tiếp  tục  được  bầu  giữ  chức  Chủ  tịch;  02  Phó  
Chủ  tịch  là  ông  Nguyễn  Tấn  Hùng  và  ông 
Nguyễn Thái Bình. 

Nhân  dịp  này,  Trung  ương  Hội  Cựu  TNXP  
Việt Nam đã tặng cờ truyền thống cho Hội Cựu 
TNXP  Tây  Ninh;  UBND  tỉnh  tặng  bằng  khen  
cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 
tác Hội, nhiệm kỳ 2015-2020./.
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ĐẠI HỘI HỘI CỰU TNXP TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ IV

Sáng  30/10/2020,  Hội  CựuTNXP  tỉnh  
Bình  Dương  đã  tổ  chức  Đại  hội  Đại  
biểu  lần  thứ  IV,  nhiệm  kỳ  2020-2025.  

Tới  dự  và  chỉ  đạo  Đại  hội  có  các  đồng chí:  Vũ 
Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam; 
Nguyễn Văn Lộc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện 
các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng các đại biểu 
cựu TNXP của tỉnh. 

Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Dương có 774 hội 
viên sinh hoạt tại 08 huyện, thành phố với 37 tổ 
chức Hội cấp xã, phường, thị trấn; trong 5 năm 
đã  kết  nạp  thêm  158  hội  viên,  thành  lập  03  tổ  
chức Hội; có 30 hội viên tham gia công tác Đảng, 
chính quyền,  đoàn thể  tại  địa  phương;  570 hội  
viên  được  hưởng  trợ  cấp  một  lần;  30  cựu  hội  
viên được hưởng trợ cấp thường xuyên; 100 hội 
viên được hưởng các chính sách có liên quan.

Quỹ nghĩa tình đồng đội có 1.500 triệu đồng, 
bình quân 2,5  triệu/hội  viên.  các  cấp hội  đã  tổ  
chức  các  phong  trào  “Nuôi  heo  đất”  và  hoạt  
động “Vì nghĩa tình đồng đội” xây dựng quỹ hỗ 
trợ cho hội viên khó khăn làm kinh tế gia đình. 
Các cấp hội đã vận động giúp đỡ xây dựng được 
50 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”,  sửa chữa 10 
căn nhà, tặng 50 sổ tiết kiệm giá trị  hàng trăm 
triệu đồng, tặng quà tết, lễ, mừng thọ, giúp nhau 
lúc  khó  khăn  hoạn  nạn  cho  gần  500  lượt  cựu  

TNXP với số tiền hơn 500 triệu đồng… Các cấp 
hội cũng đã tổ chức thăm khám chữa bệnh, cấp 
phát thuốc miễn phí, thăm hỏi hội viên ốm đau, 
mừng thọ hội viên cao tuổi, tổ chức nhiều hoạt 
động  về  nguồn,  thăm viếng  tu  sửa  nghĩa  trang  
liệt sỹ, hội thảo, mít tinh, gặp mặt truyền thống, 
phối  hợp với  Tỉnh đoàn tuyên truyền giáo  dục  
truyền thống cách mạng với thanh thiếu niên. 

Với những thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua 
Tỉnh hội  Bình Dương đã  nhận được  cờ  thi  đua  
xuất sắc, 30 bằng khen của Trung ương Hội; bằng 
khen của UBND tỉnh cho 05 tập thể và 13 cá nhân.

Phát biểu với Đại hội, các đồng chí Vũ Trọng 
Kim, Nguyễn Văn Lộc, đã ghi nhận, biểu dương 
những kết quả Tỉnh hội Bình Dương đã đạt được, 
trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy truyền 
thống TNXP, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, 
đồng thuận vì nghĩa tình đồng đội thực hiện tốt 
những nhiệm vụ được giao và những mục tiêu 
đại hội đã đề ra.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành 
Tỉnh hội nhiệm kỳ IV gồm 13 thành viên, ông 
Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch Tỉnh hội khóa 
III  -   được  bầu  giữ  chức  Chủ  tịch  Hội  Cựu  
TNXP tỉnh nhiệm kỳ IV. Dịp này, Hội đã phát 
động các đại biểu quyên góp, ủng hộ đồng bào 
miền Trung bị lũ lụt.

Lê Văn Hòa
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ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV- HỘI CỰU TNXP TỈNH BẮC KẠN

Chủ tịch Vũ Trọng Kim trao Cờ truyền thống cho Tỉnh hội

Trong hai ngày 23-24/11/2020, tại thành 
phố  Bắc  Kạn,  tỉnh  Bắc  Kạn,  Hội  Cựu  
TNXP tỉnh đã  tổ  chức  Đại  hội  nhiệm 

kỳ IV (2020-2025) với sự có mặt của 95 hội viên 
cựu TNXP tiêu biểu đại diện cho 1.642 hội viên 
trong toàn tỉnh.

Đến dự có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Chủ 
tịch  Trung  ương  Hội  Cựu  TNXP  Việt  Nam;  
Phương  Thị  Thanh,  Phó  Bí  thư  Tỉnh  ủy,  PCT  
Thường  trực  HĐND  tỉnh,  Phó  Trưởng  đoàn  
ĐBQH  tỉnh;  Phạm  Duy  Hưng,  Phó  Chủ  tịch  
UBND tỉnh; đại diện MTTQ, các ban, ngành, và 
đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP các tỉnh Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và 
Hà Giang.

Hội  Cựu  TNXP  tỉnh  Bắc  Kạn  có  1.642  hội  
viên/1.798  cựu  TNXP  (trong  đó  có  1.067  hội  
viên nữ), sinh hoạt tại 08 Hội cấp huyện, 87 Hội 
cấp  xã  và  15  Ban  liên  lạc.  Trong  nhiệm  kỳ,  đã  
có 80 TNXP được giải quyết chế độ trợ cấp một 
lần, đưa tổng số TNXP được hưởng trợ cấp một 
lần là 2.622 người; 57 cựu TNXP có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa 
được hưởng trợ cấp thường xuyên. Hầu hết cựu 
TNXP được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Đến nay 
Bắc Kạn đã hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế 
độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

Phong trào  “Cựu TNXP làm kinh tế  giỏi  để  
thoát nghèo – Vì nghĩa tình đồng đội” được tổ 
chức Hội các cấp đẩy mạnh. Đặc biệt, Hội cơ sở 
đã tạo nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa 
dạng như:  xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội,  
xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi… 87 Hội 
cơ  sở  xây  dựng  quỹ  “Nghĩa  tình  đồng  đội”  đạt  
mức bình quân từ 300.000đ - 500.000đ/hội viên. 
Quỹ  được  quản  lý  chặt  chẽ,  công  khai,  minh  
bạch, đúng mục đích, hiệu quả.

5 năm qua, Hội đã vận động kinh phí hỗ trợ 
xây  mới  38  nhà  tình  nghĩa,  với  số  tiền  2,07  tỷ  
đồng; sửa chữa 22 nhà hư hỏng 229 triệu đồng; 
tặng 139 sổ tiết kiệm 1,l38 tỷ đồng; 1.147 phần 
quà nhân dịp lễ, tết, ngày truyền thống 808 triệu 
đồng;  tổ chức thăm 1.123 lượt hội  viên lúc ốm 
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đau bệnh tật, với số tiền là 113 triệu đồng; phúng 
viếng 156 hội viên qua đời với số tiền là 43 triệu 
đồng. Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán năm 
2018, Chủ tịch nước đã trao tặng 20 phần quà 
cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị 
giá 06 triệu đồng…

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Tỉnh hội đã phối 
hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động có 
ý nghĩa, mang tính giáo dục cao, như: Kỷ niệm 
các ngày lễ lớn, ngày truyền thống; thăm di tích, 
nghĩa trang liệt sỹ TNXP; tổ chức các sự kiện… 
kết hợp tặng quà, sổ tiết kiệm cho cựu TNXP có 
hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên đã tích cực 
tham gia các phong trào thi đua yêu nước và 
công tác xã hội, đóng góp hàng trăm ngày công, 
hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng công trình 
nông thôn mới, trông hàng chục nghìn cây xanh 
bảo vệ môi trường. Các cựu TNXP làm kinh tế 
giỏi đã tạo việc làm cho gần 100 lao động tại địa 
phương, tích cực tham gia công tác từ thiện giúp 
cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn ổn định 
cuộc sống.

Với kết quả đạt được như trên, trong nhiệm 
kỳ đã có 05 tập thể được Trung ương Hội tặng cờ 
thi đua xuất sắc, 17 tập thể và 29 cá nhân được 
tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 

06 tập thề và 04 cá nhân; 93 tập thể và 218 cá nhân 
được Tỉnh hội tặng Giấy khen và nhiều tập thể, 
cá nhân được nhận hình thức khen thưởng khác.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP 
Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng 
định vai trò to lớn của lực lượng TNXP Việt 
Nam nói chung và TNXP tỉnh Bắc Kạn nói riêng 
đã cống hiến, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ và trong thời kỳ khắc 
phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, cũng như khi trở về xây 
dựng quê hương. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị 
Tỉnh hội tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò 
nhân chứng lịch sử, đại diện bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của hội viên; tiếp tục xây dựng Hội 
vững mạnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng công 
tác tuyên truyền, thi đua và các cuộc vận động 
do Hội Cựu TNXP Việt Nam phát động; tích 
cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa 
phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 
tỉnh và giáo dục thế hệ trẻ…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành 
khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 thành 
viên; Ban Kiểm tra 03 thành viên; đồng chí Đồng 
Thị Oanh, Phó Chủ tịch Tỉnh hội (khóa III) được 
bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: 
Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP Việt Nam. Tham dự Đại hội có 

các đồng chí: Trịnh Thanh Tuệ - Phó Trưởng ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng 
ban Văn hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Văn 
Mãi - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh 
Đoàn, Nguyễn Khắc Vĩnh - Phó Giám đốc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch…, đại diện các 
Sở, ngành, các Hội, Đoàn thuộc Khối Thi đua 
số 7, đại diện lãnh đạo Huyện, Thị, Thành ủy, 
UBND 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 
cùng 200 đại biểu là hội viên tiêu biểu Hội Cựu 

BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU TNXP KHÓA IV

Ngày 11/12, tại Hội trường tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức 
Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TNXP tỉnh Bình Phước. Phát biểu khai mạc Đại 
hội, đồng chí Trần Văn Vang - Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP tỉnh Bình Phước khóa III đã khẳng định: 
“Từ ngày có tổ chức Hội, các cựu TNXP toàn 
tỉnh đã có dịp hội ngộ, ôn lại truyền thống phát 
huy tính xung kích của Lực lượng TNXP và cùng 
nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, trong 
cuộc sống, động viên nhau sống khoẻ - sống vui - 
sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã 
hội, quan tâm giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn 
nạn, thăm hỏi lúc ốm đau già yếu, tổ chức phúng 
viếng tiễn đưa chu đáo lúc qua đời và tổ chức các 
hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết đến 
xuân về. Với tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về 

Đồng Sỹ Tiến
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già gương mẫu” các hội  viên đã giúp nhau xoá 
đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”.

Hội đã hoàn thành việc thành lập Hội ở 11/11 
huyện  thị  thành  phố,  phát  triển  và  tiến  hành  
thành  lập  tổ  chức  Hội  ở  hầu  hết  các  xã  với  79  
xã, phường thị trấn, với tổng số hội viên là 2.363 
hội viên. Với mục tiêu không để một trường hợp 
nào có đủ điều kiện mà không được hưởng chế 
độ của Nhà nước, nhiệm kỳ qua, công tác tham 
mưu, đề xuất và phối hợp giải quyết chế độ đối 
với cựu TNXP được Hội quan tâm sâu sát. Hội 
đã  phối  hợp với  Sở Lao động,  Thương binh và  
Xã hội, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham 
mưu cho UBND tỉnh trả lời Bộ Nội vụ về phiên 
hiệu và hoạt động của Lực lượng lao động tiền 
trạm Thái Bình giai đoạn 1976 - 1980. Đã phát 
hành  văn  bản  gửi  Hội  Cựu  TNXP  tỉnh  Thái  
Bình đề nghị phối hợp giải quyết chế độ cho cựu 
TNXP tỉnh Thái Bình giai đoạn 1976 - 1980 đang 
sinh sống tại tỉnh Bình Phước.

Phong  trào  “Cựu  TNXP  nêu  gương  sáng  học  
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” được triển khai sâu rộng tới các cơ sở 
Hội và hội viên trong toàn tỉnh. Hội đã tổ chức 
các hoạt động, phong trào sâu rộng, thu hút được 
đông đảo cán bộ, hội viên cựu TNXP tham gia: 

-  Hội  trại  “Thắp  lửa  truyền  thống”  và  Hội  
diễn văn nghệ “Mãi mãi tuổi xanh”;

-  Chúc  thọ  và  an  dưỡng  cho  các  cựu 
TNXP cao tuổi; 

- Kỷ niệm Ngày Truyền 
thống  lực  lượng  TNXP  
Việt  Nam,  tuyên  dương  
cựu  TNXP  nêu  gương  
sáng, làm theo lời Bác.

 Hưởng  ứng  phong  
trào  “Cựu  TNXP  giúp  
nhau làm kinh tế để thoát 
nghèo  bền  vững”,  các  cơ  
sở  Hội  trong  toàn  tỉnh  
đã  chủ  động  xây  dựng  
các  nguồn quỹ giúp nhau 
làm  kinh  tế  với  tổng  số  
tiền  4.130.600.000  đồng.  

Bình quân 1.748.000 đồng/01 hội viên. Mô hình 
nuôi  heo  đất  với  số  tiền  282.068.000  đồng,  hũ  
gạo tình thương được 2.572 kg gạo. Các đơn vị 
như: Bù Đốp, Phú Riềng, Lộc Ninh, Đồng Phú, 
Chơn  Thành  còn  giúp  nhau  892  ngày  công.  
Toàn  tỉnh  có  hơn  300  mô  hình  làm  kinh  tế  
giỏi  với  thu  nhập  từ  300-500  triệu  đồng  đến 
hơn 1 tỷ đồng/năm. 

Nhiệm  kỳ  qua,  trong  dịp  Tết  Nguyên  Đán  
hàng năm, Tỉnh hội trao 1.033 phần quà trị giá 
411.100.000 đồng từ chương trình “Xuân ấm ấp 
tình yêu thương” cho các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn; các cấp Hội trong toàn tỉnh cũng tổ 
chức trao 4.111 phần quà trị giá 1.204.960.000 
đồng  cho  hội  viên  cựu  TNXP  khó  khăn  nhân 
các  ngày  lễ  tết;  đặc  biệt  Ngày  hội  bánh chưng 
đã  trở  thành  một  nét  đặc  sắc  của  Hội  Cựu  
TNXP tỉnh Bình Phước, qua các mùa Tết, toàn 
tỉnh đã gói tặng 16.472 bánh chưng trị giá hơn 
800.000.000 đồng cho các gia đình cựu TNXP 
có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân nghèo tại 
các  bệnh  viện;  phối  hợp  các  đơn  vị  liên  quan  
xây tặng 22 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 
1.300.000.000  đồng,  sửa  chữa  21  căn  nhà  cho  
hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 
gần 300.000.000 đồng. 

Trong đợt mưa bão vừa qua, Hội đã phát động 
quyên  góp  ủng  hộ  đồng  bào  miền  Trung  bị  lũ  
lụt, tính đến ngày 20/11/2020: Số tiền vận động 
được  239.360.000  đồng,  388  thùng  mì  tôm,  68  

Chủ tịch Vũ Trọng Kim trao tặng Cờ truyền thống cho Tỉnh hội
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bao quần áo cũ, 5 tấn gạo, 
60  thùng  nước  uống,  400  
bánh chưng.

Phát  biểu  tại  đại  hội,  
đồng  chí  Vũ  Trọng  Kim  
đánh giá cao những thành 
tích xuất sắc của Hội Cựu 
TNXP  tỉnh  Bình  Phước  
đạt  được  trong  thời  gian  
qua. Để tiếp tục phát huy 
những  kết  quả  đã  đạt  
được,  trong  thời  gian  tới,  
các  đồng chí  đề  nghị  Hội  
Cựu  TNXP  tỉnh  tiếp  tục  
phát  huy  truyền  thống  và  

MỞ RA MỘT PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG CÁC VẤN ĐỀ LỚN, 
CÓ TẦM NHÌN MỞ RỘNG

Phạm Hạnh

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, thông qua bài phát biểu của Thủ tướng đã giải tỏa 
những điều mà các đại biểu Quốc hội còn “lăn tăn”, mở ra một phương pháp luận trong các vấn 
đề lớn của quốc gia, có tầm nhìn được mở rộng. Kết quả chất vấn cũng cho thấy các nghị quyết 
của Quốc hội đã được thực hiện nghiêm túc, chủ động với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt

Đại  biểu  Quốc  hội  (ĐBQH)  Vũ  Trọng  Kim,  
Chủ  tịch  Hội  Cựu  Thanh  niên  xung  phong  
Việt  Nam,  Ủy  viên  Ủy  ban  Tư  pháp  của  Quốc  
hội đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn của 
ĐBQH với các thành viên Chính phủ. Ông nhận 
định phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân 
chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đã làm rõ những 
vấn đề mà ĐHQH, cử tri và nhân dân quan tâm. 
Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 
XIV cũng là phiên chất vấn không hạn chế các 
nội dung, lĩnh vực mà các đại biểu Quốc hội có 
thể chất vấn. ĐBQH có thể chất vấn về công tác 
lãnh  đạo,  chỉ  đạo,  điều  hành  và  thực  thi  pháp  
luật của tất cả các cơ quan của Chính phủ cũng 
như cơ quan tư pháp, từ những vấn đề lớn đến 
các vấn đề cụ thể, nhất là những vấn đề “nóng” 
mà  cử  tri  quan  tâm,  hoặc  là  những  tồn  tại  đã  
được chất vấn tại các kỳ họp trước nhưng chưa 
được giải quyết triệt để hoặc chưa chuyển biến.

Ông  Vũ  Trọng  Kim  đánh  giá  cao  tinh  thần  
cầu thị và ý thức trách nhiệm của các Bộ trưởng, 
trưởng ngành trong phiên chất vấn lần này. Tất 
cả  các  Bộ  trưởng,  trưởng  ngành  và  tất  cả  các  
thành viên Chính phủ đều đã được chất vấn. Các 
nội dung đã trả lời các kỳ họp trước nhưng đến 
nay  những  nội  dung  này  chưa  được  giải  quyết  
dứt điểm cũng được ĐBQH đưa ra chất vấn. Các 
đại  biểu tranh luận sôi  nổi,  công khai  và minh 
bạch trong khi chất vấn.

Cả người  chất  vấn và  người  trả  lời  chuẩn bị  
kỹ, thể hiện trách nhiệm cao nhất của mình đối 
với cử tri và nhân dân. Cơ bản các ĐBQH đã hỏi 
đúng, trúng nhiều vấn đề đang nổi cộm.

Hầu  hết  các  câu  trả  lời  đều  rõ  ràng,  đầy 
đủ, đánh giá được những thành công trong 

Khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước lần thứ IV 
trên đường phố Đồng Xoài

phẩm chất TNXP để xây dựng, phát triển tổ chức Hội đi vào hoạt động có chiều sâu, nâng cao hiệu quả 
các mặt hoạt động; đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo bền vững vì nghĩa 
tình đồng đội”, “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 
làm tốt hơn nữa vai trò tổ chức nhân chứng lịch sử để giúp chính quyền giải quyết những tồn đọng về chế độ, 
chính sách cho cựu TNXP theo quy định…
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Nhật Nam ghi (Theo chinhphu.vn)

thời  gian qua,  chỉ  ra  tồn tại  hạn chế,  nhận 
trách nhiệm và chỉ ra giải pháp sắp tới.

Theo ông Vũ Trọng Kim, các bộ trưởng, đầu 
ngành đều nghiêm túc, trả lời xác đáng. Có một 
số câu hỏi gay gắt như sách giáo khoa lớp 1, hay 
mua vật tư y tế giá cao. ĐBQH cũng quan tâm 
đến phí,  viện phí,  chữa bệnh có chất  lượng;  về  
giáo dục ĐBQH quan tâm đến vấn đề tự chủ của 
các  trường  ĐH.  Tuy  nhiên,  những  vấn  đề  lớn,  
nóng  trước  đây  của  ngành  y  tế  và  giáo  dục  đã  
được khắc phục.

Nhìn  chung,  ĐBQH về  chất  vấn lần  này,  dù  
gợn lên một số chỗ gay gắt nhưng theo ông Vũ 
Trọng Kim, đó chưa phải là những trở ngại, ảnh 
hưởng lớn. Những nội dung khá hóc búa được cử tri và 
dư luận quan tâm được trả lời khá thấu đáo.

Phiên chất vấn có tổng cộng 122 đại biểu Quốc 
hội chất vấn, 41 đại biểu tranh luận. 3 Phó Thủ 
tướng, 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân 
Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối 
cao, Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn. 
Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ phát 
biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc 

trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn 
của đại biểu Quốc hội.

     Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, thông qua bài 
phát biểu của Thủ tướng đã giải toả những điều 
mà các ĐBQH còn “lăn tăn”, mở ra một phương 
pháp luận trong các vấn đề lớn của quốc gia, có 
tầm nhìn được mở rộng. Kết quả chất vấn cũng 
cho thấy các nghị quyết của Quốc hội đã được 
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao thực hiện nghiêm túc, chủ động 
triển khai với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Vũ Trọng 
Kim, phương pháp chất vấn lần này làm cho Bộ 
trưởng và các trưởng ngành thiếu sự chủ động và 
trình bày logic, vì câu hỏi không đi theo nhóm, 
không  chủ  động  sắp  xếp  được.  Ông  Vũ  Trọng  
Kim cho rằng cách sắp xếp câu hỏi theo nhóm 
vẫn tốt hơn là để đại biểu hỏi tản mạn, giúp cho 
người hỏi và người trả lời theo hệ thống, logic và 
không bị trùng lặp.

Ông  Vũ  Trọng  Kim  cho  rằng  mối  quan  hệ  
giữa Quốc hội và Chính phủ bắt nguồn từ chức 
năng, nhiệm vụ của mỗi bên, trên cơ sở Luật Tổ 
chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính phủ. Đây 
là mối quan hệ hết sức chặt chẽ.

Chất vấn là hình thức giám sát của Quốc hội 
đối với nhiệm vụ điều hành kinh tế - xã hội của 
Chính phủ để mọi người dân và cử tri đều biết. 
Việc  chất  vấn  và  trả  lời  chất  vấn  hiệu  quả  góp  
phần làm sáng rõ những ưu điểm cũng như những tồn 
tại để đưa đất nước phát triển bền vững hơn.

Kết quả của phiên chất vấn chuyển tải những 
nỗ lực trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, 
ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách 
nhiệm của các đại biểu Quốc hội trong việc theo 
dõi,  giám sát;  tạo động lực,  khí  thế mới  để đất  
nước  tiếp  ttục  phát  triển  bền  vững  trong  mọi  
hoàn cảnh.

Cũng  theo  ông  Vũ  Trọng  Kim,  những  buổi  
thảo luận trong các phiên chất vấn rất có kết quả, 
có như vậy sẽ khiến chất lượng xây dựng pháp 
luật được nâng lên trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim,Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, 
Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
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VÀI SUY NGHĨ VỀ SỰ LIÊN KẾT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 

Ngày 12/12/2019, tại Hà Nội, Hội Cựu TNXP Việt Nam tổ chức hội nghị “Tổng kết phong 
trào cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” giai đọan 2014 – 2019. Về dự hội 

nghị là những hội viên có thành tích xuất sắc, đại diện cho những cựu TNXP làm kinh tế giỏi và 
có đóng góp nhiều cho công tác nghĩa tình đồng đội của cả nước

Tác giả Lưu Hồng Trí đứng thứ 2 từ phải sang

 Là một đại biểu tham dự hội nghị, tôi có vài suy nghĩ đề nghị Trung ương Hội nghiên cứu để 
phong trào ngày càng phát triển vững mạnh, sự đóng góp “vì nghĩa tình đồng đội” của tổ chức Hội ngày 
càng tốt hơn.

Về việc liên kết các doanh nghiệp của cựu TNXP ở các tỉnh thành

Sự  liên  kết  trong  các  dịch  vụ  thương  
mại – sản xuất của các doanh nghiệp 
là  rất  cần thiết  trong nền kinh tế  mở 

đang là  một  phương án hay  mà các  nơi  đang 
áp  dụng.  Ví  dụ  như thị  trường thuốc  tây  của 

Công  ty  dược  Hậu  Giang   phải  tìm  nơi  phù  
hợp với thổ nhưỡng để trồng trọt các loại cây 
thuốc để sử dụng trong sản xuất, mở các cửa 
hàng ở khắp các tỉnh thành giới thiệu quảng 
bá  sản  phẩm  của  mình.  Họ  phải  tự  lực  để  
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Sự thống nhất cần có người đứng ra
điều khiển – phối hợp:

Làm Kinh tế giỏi – Vì nghĩa tình đồng đội: 

Sự thống nhất của hệ thống cần phải có 
người hoặc tổ chức đứng ra làm trung gian 

(giới thiệu) từ đầu để sự phối hợp của các do-
anh nhân là cựu TNXP thật sự hoạt động. Có 
những địa chỉ, những sản phẩm cần phải có sự 
liên kết phù hợp, là nơi để cho những người tâm 
huyết gần gũi bàn bạc thống nhất với nhau mới 
tạo nên sức mạnh. Do vậy Trung ương Hội cần 
phải phân tích các loại ngành nghề mà các địa 
phương khác có để xây dựng thành chuỗi liên 
kết. Khi đã liên kết thì các doanh nghiệp tự chủ, 
bàn bạc, trao đổi với nhau. 

Cựu TNXP chúng ta có nhiều người làm 
kinh tế giỏi. Nhưng đó chỉ mới là một vế, 

vế thứ hai là vì nghĩa tình đồng đội. Tôi chỉ mong 
các cựu TNXP chúng ta cần phân tích, đoàn kết 
với nhau để 2 vế đó song hành. Trong thực tế có 
những người làm kinh tế rất giỏi nhưng không 
có hoạt động gì vì nghĩa tình đồng đội. Trung 
ương Hội cần có những tuyên truyền, những 
phân tích để cho tất cả các hội viên là một thể 
thống nhất, đoàn kết với nhau thì chẳng những 
công tác vì nghĩa tình đồng đội mạnh mà các 
công tác khác cũng mạnh theo vì “có thực mới 
vực được đạo”, có tiền chúng ta mới lo được cho 
những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vài suy nghĩ nông cạn, mong sẽ có những 
phân tích đóng góp nhiều hơn để hoạt động của 
chúng ta ngày càng thiết thực hơn, hiệu quả hơn

tìm và mở các chi nhánh, các hiệu thuốc. 
Đó chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy tầm quan 
trọng của sự liên kết.

Qua quyển sách “Những điển hình cựu 
Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì 
nghĩa tình đồng đội” tôi nhận thấy ưu điểm 
là có rất nhiều doanh nhân là cựu TNXP ở 
khắp các tỉnh, thành với nhiều ngành nghề 
khác nhau. Thiết nghĩ chúng ta nên liên kết 
từng ngành nghề lại với nhau để tạo nên sức 
mạnh riêng của Hội. Chúng ta có thuận lợi 
là các “doanh nhân” là cựu TNXP có mặt 
ở khắp các tỉnh thành. Ví dụ như ở Tuyên 
Quang có cựu TNXP Nguyễn Quang Vịnh 
“làm giàu bằng chế tác gỗ lũa”. Những sản 
phẩm đó nếu có đại lý ở các tỉnh miền Tây 
hay thành phố Hồ chí Minh sẽ bán được 
nhiều hơn.Hoặc ở Tây Bắc, có những sản 
phẩm đặc trưng của vùng, tại sao chúng ta 
không liên kết để cho những sản phẩm đó 
có mặt trên hầu hết các nơi. Hoặc là một nhà 
sản suất khi ký được một hợp đồng quảng 
cáo mà nơi thi công đó quá xa thì có những 
vệ tinh là các nhà sản xuất thi công ở các 
địa phương khác do cựu TNXP làm chủ, 
chúng ta chia sẻ và cùng nhau hoàn thành 
hợp đồng thì đó chắc chắn rằng chi phí sẽ ít 
hơn khi “đem quân đánh xứ người”; ai cũng 
được lợi và khi có lợi nhuận rồi thì sự đóng 
góp trong công tác nghĩa tình đồng đội càng 
nhiều hơn, mạnh hơn.

Lưu Hồng Trí
Trưởng ban Liên lạc Cựu TNXP 

quận Cái Răng, TP Cần Thơ
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HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM - MỘT NĂM NHÌN LẠI

Hội nghị Đoàn Chủ tịch

Trong  2  ngày  01-  02/12/2020,  tại  thành  
phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Hội Cựu 
TNXP Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng 

kết  công  tác  năm  2020,  triển  khai  nhiệm  vụ  năm  
2021 và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Tham dự 
hội  nghị  có  150  đại  biểu  là  uỷ  viên  BCH  khoá  IV  
và cán bộ chủ chốt  60 Tỉnh,  Thành hội,  3  Ban liên 
lạc Cựu TNXP các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà 
Vinh. Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do 
đại  dịch  Covid  -  19  và  thiên  tai  tại  các  tỉnh  miền  
Trung,  nhưng các  cấp  Hội  đã  không ngừng nỗ  lực  
vượt qua khó khăn và đã hoàn thành các mục tiệu, 
nhiệm vụ đề ra.

Trung ương Hội phối hợp với Trung ương Đoàn 
chỉ đạo các cấp hội, cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giao lưu, 
tìm  hiểu  về  lịch  sử  cách  mạng  của  đất  nước,  của  
Đoàn  và  Lực  lượng  TNXP  cho  ĐVTN  và  hội  viên  
TNXP.  Trọng  tâm  là  hoạt  động  kỷ  niệm  các  ngày  
truyền thống, ngày lễ lớn; các hoạt động thi đua lập 
thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới 
Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đáng chú ý là chuỗi 
hoạt  động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực  
lượng TNXP Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, Thái 
Nguyên và Tây Ninh đã tạo hiệu ứng, sức lan tỏa tốt, 
góp phần làm thay đổi nhận thức của một số cấp ủy 

Đảng, chính quyền ở cơ sở đối với TNXP; tạo được 
niềm  tin  và  khích  lệ  cựu  TNXP  tiếp  tục  phát  huy  
truyền thống và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. 

Hoạt  động  “Vì  nghĩa  tình  đồng  đội”  tiếp  tục  
được đẩy mạnh, với mục tiêu chăm lo cho hội viên 
cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, 
không nơi  nương tựa.  Bằng nhiều cách làm phong 
phú Trung ương Hội đã vận động, tặng 2.960 phần 
quà và 10 nhà tình nghĩa trị giá 3.705 triệu đồng. Hội 
Cựu TNXP các tỉnh,  thành phố trong cả nước vận 
động trao tặng 75.387 phần quà trị giá 26.635 triệu 
đồng;  xây  dựng  303  nhà  tình  nghĩa  trị  giá  19.363  
triệu đồng; sửa chữa 325 căn nhà trị giá 4.580 triệu 
đồng; tặng 1.071 sổ tiết kiệm trị giá 3.583 triệu đồng; 
19.956 kg gạo, 4.600 bánh chưng… Trung ương Hội, 
Ban  TNXP  Trung  ương  Đoàn,  Câu  Lạc  bộ  Tình  
Người  ký  kết  Chương  trình  phối  hợp  với  chủ  đề  
“Mãi mãi Tình Người - Lan tỏa yêu thương”, đã tạo 
ra sức lan tỏa trong xã hội, từ tháng 9/2020 đến nay 
đã trao hơn 700 sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) cho 
cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành 
phố: Thái Nguyên, Hà Nam, Hà Nội.

Năm 2020, các cấp Hội đã dành 4.350 triệu đồng 
để thăm hỏi hội viên ốm đau, mừng thọ, chia sẻ với 
các  gia  đình hội  viên gặp khó khăn hoạn nạn;  338 
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Hội nghị Ban Chấp hành
triệu  đồng  thăm  viếng  hội  viên  từ  trần;  450  triệu  
đồng  đóng  góp  các  hoạt  động  từ  thiện,  nhân  đạo;  
312 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo; tham gia 
trồng 57.685 cây xanh các loại; hiến 3.930 m2 đất để 
xây dựng tiết chế văn hóa và đường giao thông nông 
thôn;  tham  gia  3.583  ngày  công  và  góp  250  triệu  
đồng làm 24,9 km đường giao thông nông thôn; tặng 
34.711 cây, con giống cho người nghèo… 

Trung ương Hội đã:
Chỉ đạo các Tỉnh, Thành hội phối hợp với Đoàn 

thanh niên và các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ 
tục  hồ  sơ  giải  quyết  chế  độ  chính  sách  cho  TNXP.  
Trong năm 2020, đã giải quyết cho 3.242 cựu TNXP 
được  hưởng trợ  cấp  một  lần;  162  cựu TNXP được  
hưởng  trợ  cấp  thường  xuyên;  1.109  TNXP  từ  trần  
được hưởng trợ cấp mai táng phí; 2.023 trường hợp 
được hưởng chế độ trợ cấp người từ trần; 07 trường 
hợp được công nhận liệt sỹ (trong đó có 05 trường 
hợp hy sinh tại Lạng Sơn, năm 1956); 06 cựu TNXP 
được  hưởng  chế  độ  thương  binh;  120  cựu  TNXP  
và  08  con  cháu  TNXP  được  hưởng  chế  độ  trợ  cấp  
nhiễm chất độc da cam/dioxin; 24.708 TNXP được 
hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Cùng  với  Cục  Người  có  công  (Bộ  Lao  động  –  
Thương binh & Xã hội)  rà  soát  hồ sơ,  xem xét  xác  
nhận liệt sỹ cho hơn 60 trường hợp tại 06 tỉnh: Nghệ 
An,  Thanh  Hóa,  Phú  Thọ,  Vĩnh  Phúc,  Thái  Bình,  
Nam Định. 

Chỉ đạo các Hội phối hợp Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội địa phương giải quyết tồn đọng các 
chế độ, chính sách cho cựu TNXP. 

Phối hợp khảo sát lại con đường chiến lược Lai 
Châu- Ma Lù Thàng để đề xuất giải quyết tồn đọng 

chính sách liệt sỹ cho 56 trường hợp 
TNXP hy sinh khi làm nhiệm vụ mở 
đường tại đây (1954- 1956). 

Tiếp tục làm việc với Ban Thi đua 
khen  thưởng  Trung  ương  về  việc  
trình  Quốc  hội  tặng  thưởng  “Huy  
chương TNXP vẻ vang”; 

Kiến  nghị  Chính  phủ  sửa  đổi  
Nghị  định  146/2018/NĐ-  CP  để  
Cựu TNXP được hưởng bảo hiểm y 
tế 100% như trước.

Phối hợp với Bộ Nội vụ tham gia 
khảo  sát,  xây  dựng  đề  xuất  chế  độ,  
chính sách đối  với  TNXP xây dựng 

kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh sau năm 1975; 
rà  soát  thống  nhất  với  Bộ  về  việc  xác  nhận  phiên  
hiệu đơn vị TNXP tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, 
Cà Mau, Bến Tre, Thái Bình, Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Bình... 

Hoàn thiện các loại văn bản, tài liệu của Đại hội 
lần thứ IV. 

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp theo 
nhiệm kỳ.

Các  cấp  hội  đã  tổ  chức  160  lớp  tập  huấn  cho  
8.991 cán bộ các cấp; bổ sung 793 cán bộ các cấp; tổ 
chức 394 cuộc kiểm tra giải quyết 240 đơn thư, kiến 
nghị,  thắc  mắc  của  Hội  viên;  phối  hợp  với  cấp  ủy,  
UBND  một  số  tỉnh,  thành  phố  giải  quyết  kịp  thời  
những vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận 
kết  luận  số  58-  KL/TW  ngày  12/9/2019  và  hướng  
dẫn số 30- HD/BTCTW ngày 13/4/2020 về độ tuổi 
cán  bộ  tham  gia  công  tác  Hội;  phối  hợp  với  Đoàn  
thanh niên các cấp tổ chức 1.257 cuộc sinh hoạt với 
90.983 đoàn viên thanh niên và hội viên cựu TNXP 
tham gia.  Thực hiện  Chương  trình  hành động  của  
UBTWMTTQ  Việt  Nam  các  cấp  hội  đã  ban  hành  
293 văn bản, tham gia 312 cuộc kiểm tra; tổ chức 420 
cuộc phổ biến pháp luật với 12.059 người tham gia; 
63 cuộc phản biện xã hội với 7.328 cựu TNXP tham gia. 

Hưởng  ứng  lời  kêu  gọi  của  Đoàn  Chủ  tịch  Ủy  
ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc phòng 
chống  dịch  bệnh  Covid-  19;  các  Tỉnh,  Thành  hội  
đã có văn bản hướng dẫn các cấp cơ sở triển khai,  
thực hiện. Năm 2020, cựu TNXP cả nước đã chung 
tay đóng góp được 2.614 triệu đồng; 26.006 kg gạo; 
6.070 chiếc khẩu trang; 853 thùng nước, sữa, lương 
khô; 675 thùng mỳ; 1.000 bánh xà phòng; 1.900 suất 
ăn đêm; 4.070 cựu TNXP trực tiếp tham gia các chốt 
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phòng dịch. Ở khu vực phía Nam hội viên cựu TNXP 
đóng góp 263  triệu  đồng và  11.517  lu,  can  đựng 
nước  và  bơm  560.000  m3  nước  phục  vụ  chống  
hạn và xâm ngập mặn.

Trước những thiệt  hại  nặng nề do bão lũ gây ra 
đối  với  các  tỉnh  miền  Trung  các  cấp  Hội  trong  cả  
nước đã chung tay cùng hội viên cựu TNXP và nhân 
dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, 
đã  vận động đóng góp 2.354 triệu  đồng thông qua 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.  Ngoài  ra,  Trung 
ương Hội đã phát động trong toàn hệ thống đợt ủng 
hộ  cựu  TNXP  các  tỉnh  miền  Trung  và  tiếp  nhận  
1.186.010 triệu đồng. Một số Quận, Huyện hội của 
Hà Nội ủng hộ 3.850 kg gạo, 1.675 thùng mỳ, nước 
ngọt,  nước  khoáng  và  nhiều  hàng  hóa  là  quần  áo,  
chăn màn, sách vở…

Với  thành  tích  đạt  được,  tổng  kết  năm  công  tác  
2020, Trung ương Hội đã tặng Bằng khen cho 185 tập 
thể, 626 cá nhân, 60 cờ thi đua xuất sắc năm 2020 và 

Thực  hiện  phong  trào  thi  đua  
“Quảng  Nam  chung  tay  vì  

người  nghèo-  Không  để  ai  bị  bỏ  lại  
phía  sau”  do  UBND  tỉnh  phát  động,  
Hội  Cựu  TNXP  tỉnh  Quảng  Nam  đã  
tích cực hưởng ứng và đạt được những 
kết quả đáng khích lệ:

Các  cấp  Hội  đã  làm  tốt  vai  trò  
“Nhân  chứng  lịch  sử”,  thẩm  tra  xác  
nhận  giải  quyết  chế  độ,  chính  sách  
cho 750 cựu TNXP hoàn thành nhiệm 
vụ trong kháng chiến, 881 cựu TNXP 
phục vụ biên giới Campuchia, 40 cựu 
TNXP được hưởng chế độ trợ cấp một 
lần và thường xuyên, trao tặng 1.372 Kỷ 
niệm chương TNXP.

03 Bằng khen cho các Ban liên lạc; UBND các tỉnh,  
thành phố tặng Bằng khen 86 tập thể, 175 cá nhân…

Hội nghị cũng đã kiện toàn về công tác tổ chức, 
theo đó đã nhất trí cho 02 đồng chí thôi không tham 
gia BCH và bầu bổ sung 01 đồng chí vào BCH, Ban 
kiểm tra khóa IV; tập huấn về công tác Hội và một 
số nội dung cơ bản về đề án 02 về tin học hóa một số 
hoạt động của Hội.

Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thống nhất 
phân  bổ  số  tiền  1.186.010  triệu  đồng  ủng  hộ  cựu  
TNXP  10  tỉnh  miền  Trung  bị  lũ  lụt.  Theo  đó,  các  
tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, mỗi tỉnh 
150 triệu đồng; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên- 
Huế, mỗi tỉnh 120 triệu đồng; Nghệ An, Phú Yên, Đà 
Nẵng, Bình Định, mỗi tỉnh 70 triệu đồng. 

Trước đó, Đoàn Chủ tịch cũng đã đi thăm xã giao 
lãnh đạo huyện Phú Quốc.

Tin: Lê Văn Hòa; ảnh: Đồng Sỹ Tiến

Nguyễn Thị Như Quyên
Văn phòng Tỉnh hội Quảng Nam 

HỘI CỰU TNXP TỈNH QUẢNG NAM VỚI PHONG TRÀO 
“CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO”

Trao quà cho cựu TNXP khó khăn tại Lễ Kỷ niệm 70 năm 
ngày Truyền thống lực lượng TNXP

Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo 
tâm đóng góp xây dựng 165 nhà tình nghĩa, với số 
tiền 7.002 triệu đồng; trao tặng 617 sổ tiết kiệm, 
với số tiền 1.173,9 triệu đồng; trao học bổng cho 
220 con, cháu hội viên, với số tiền 110 triệu đồng; 
tặng 18.349 suất quà, với số tiền 5.186 triệu đồng 
cho cựu TNXP già yếu, bệnh tật, neo đơn có hoàn 
cảnh khó khăn.

Kết quả phong trào thi đua “Giúp nhau làm kinh 
tế giỏi để thoát nghèo bền vững” cũng rất khả quan: 

1.246 cựu TNXP đầu tư 472 tỷ đồng, tạo việc làm cho 
240 lao động là con em cựu TNXP, lợi nhuận hằng 
năm bình quân 9 tỷ đồng. Ngoài việc thực hiện đầy 
đủ  nghĩa  vụ  nhà  nước  còn  tích  cực  tham gia  công  
tác nghĩa tình đồng đội, từ thiện ở địa phương. Một 
số cựu TNXP đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ đồng 
đội về kỹ thuật nuôi trồng, hỗ trợ vốn, con giống để 
cùng nhau phát triển kinh tế, góp phần “Chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.



HOẠT ĐỘNG HỘI 19

Ngày 11/12/2020, Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai 
tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III 

(mở rộng) tổng kết công tác năm 2020, bàn phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2021; tới dự có đại diện Ban 
Dân vận Tỉnh ủy và các hội đặc thù. 

Năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 
Đại Hội Cựu TNXP tỉnh lần thứ III  và Nghị quyết 
Đại  hội  Hội  Cựu TNXP Việt  Nam lần  thứ  IV,  Hội  
Cựu  TNXP  tỉnh  Gia  Lai  đã  tổ  chức  triển  khai  các  
hoạt động:

- Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương 
sáng,  học  tập  làm  theo  lời  dạy  và  tấm  gương  đạo  
đức,  phong  cách  Hồ  Chí  Minh”,  đã  được  các  cấp  
Hội hưởng ứng triển khai bằng nhiều hình thức, đa 
dạng, thiết thực, định hướng hành động cho cán bộ, 
hội viên…- Xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội có số Nguyễn Thị Trà 

Chủ tịch Hội phường Hoa Lư, TP. Pleiku

TỈNH HỘI HÒA BÌNH TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM HỘI THI BÓNG CHUYỀN MỀM

HỘI CỰU TNXP TỈNH GIA LAI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

Ngày  27/03/1946,  báo  Cứu  Quốc  đã  đăng  
bài  “Sức  khỏe  và  thể  dục”  –  “Lời  kêu  

gọi  toàn  dân  tập  thể  dục”  của  Chủ  tịch  Hồ  Chí  

dư gần 1,5 tỷ đồng, bình quân toàn tỉnh 700.000đ/
hội  viên  để  hỗ  trợ  các  hội  viên  có  hoàn  cảnh  khó  
khăn  vay  với  lãi  suất  thấp,  hoặc  không  tính  lãi  để  
phát triển sản xuất.

-  Phối  hợp  với  Tỉnh  đoàn  đề  nghị  Trung  ương  
Đoàn tặng 70 Kỷ niệm chương TNXP cho hội viên.

Kỷ  niệm  70  năm  ngày  Truyền  thống  lực  lương  
TNXP Việt Nam và 73 năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ,  các  cấp hội  đã tổ chức mít  tinh và hội  diễn văn 
nghệ ở cấp huyện, và tỉnh hết sức sối nổi. Hội đã vận 
động tặng 40 suất quà cho hội viên là thương binh và 
nhiễm chất độc da cam, mỗi suất 500.000 đồng; 01 sổ 
tiết kiệm 05 triệu đồng tặng hội viên nghèo không nơi 
nương tựa; gần 500 suất quà tặng cho các hội viên bệnh 
nặng và già yếu, mỗi suất từ 200.000đ - 500.000đ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận 
Tỉnh ủy Vũ Thị Thu biểu dương các thành tích đạt 
được trong năm qua,  nhấn mạnh những nhiệm vụ 
cần tập trung thực hiện của Hội Cựu TNXP tỉnh nhà 
trong năm 2021; thời gian tới Ban sẽ tham mưu và 
tiếp  tục  đề  nghị  cơ  quan  chức  năng  xem  xét  công  
nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cho 2 Tiểu đoàn mà 
Tỉnh hội đã gửi hồ sơ đề nghị.

Với những thành tích nổi bật trên, Hội Cựu TNXP 
tỉnh Gia Lai  được Trung ương Hội tặng Cờ đơn vị  
xuất sắc và Bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân.

Minh.  Người  nhắn  nhủ:  “Giữ  gìn  
dân  chủ,  xây  dựng  nước  nhà,  gây  đời  
sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe 
mới  thành  công.  Mỗi  một  người  dân  
yếu  ớt  tức  là  cả  nước  yếu  ớt,  mỗi  một 
người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh 
khỏe…  Tôi  mong  đồng  bào  ta  ai  cũng 
gắng tập thể dục”.

Vâng  theo  lời  Bác  dạy,  hưởng  ứng 
phong  trào  thi  đua  “Cựu  TNXP  nêu  
gương  sáng  học  tập  và  làm  theo  tấm 
gương  đạo  đức  Hồ  Chí  Minh”  do  

Trung ương Hội phát động; thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình lần 
thứ III (nhiệm kỳ 2017 – 2022) với quyết tâm đoàn 
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kết  xây  dựng  tổ  chức  Hội  vững  mạnh  toàn  diện,  
Thường trực  Tỉnh hội  đã  chỉ  đạo điểm phong trào 
thể dục thể thao tại  huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình 
với  nội  dung  “Bóng  chuyền  mềm”.  Trên  tinh  thần  
đó, nhân rộng và tiến tới tổ chức hội thao môn bóng 
chuyền mềm của cựu TNXP tỉnh Hòa Bình.

Ngày 09/12/2020 Hội thi Bóng chuyền mềm của 
cựu TNXP huyện Kim Bôi đã được tổ chức.  Về dự 
và  chỉ  đạo  hội  thi  có  các  đồng  chí:  Vũ  Đức  Hạnh,  
Chủ tịch Tỉnh hội, Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Kim Bôi. Tham gia hội thao có 12 đội 

nam và 12 đội nữ. Các trận thi đấu đã diễn ra sôi nối 
từ 8h sáng và kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

Kết quả có: 2 giải Nhất (1 đội nam, 1 đội nữ); 2 
giải Nhì (1 đội nam, 1 đội nữ); 4 giải Ba (2 đội nam.  
2 đội nữ) và 12 đội nam, nữ đạt giải khuyến khích.

Hội  thao  được  cán bộ  hội  viên  và  nhân dân thị  
trấn huyện Kim Bôi đến xem và cổ vũ nồng nhiệt,  
được Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi đánh giá cao.

Đỗ Văn Đồng
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình

HỘI CỰU TNXP THÀNH PHỐ PLEIKU TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI

Ngày  13/12/2020  Hội  Cựu  TNXP  thành  
phố  Pleyku  tổ  chức  hội  nghị  tổng  kết  

năm 2020 và phong trào Cựu TNXP làm kinh tế 
giỏi – vì nghĩa tình đồng đội giai đoạn 2015 – 2020

Trong  5  năm  qua  Thành  hội  Pleiku  tổ  chức  
nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, phù hợp 
với tôn chỉ, mục đích của Hội, qua đó xuất hiện 
nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 
lao  động sản  xuất  đã  làm giàu  chính đáng  cho  
gia đình và giúp nhau nâng cao đời sống. 

Các cựu TNXP đã tìm tòi, sáng tạo, vượt khó 
đi lên từ hai bàn tay trắng. Họ tận dụng đất đai, 
nguồn  vốn,  sức  lao  động  để  sản  xuất,  kinh do-
anh, bứt phá, lăn lộn với thương trường như trong 
chiến trường. Nhiều người có xuất phát  điểm rất  
thấp, nhưng có ý chí, có nghị lực vươn lên thoát 
nghèo, làm giàu cho gia đình và cho xã hội.

Từ  những  cố  gắng,  nỗ  lực  ấy,  nhiều  mô  
hình đã được hình thành.  Từ hộ gia  đình,  liên 
kết sản xuất,  đến thành lập doanh nghiệp,  hợp 

tác  xã  ngành  nghề,  với  phương  thức  
kinh  doanh  đa  dạng:  đồi  rừng,  miệt  
vườn,  VAC,  nông  trại,  trang  trại,  vận  
tải, vật liệu xây nhà thủy sản, chế biến, 
xây dựng,  nội  thất;  sản xuất đồ gỗ,  các 
ngành cơ  khí,  lắp  ráp  sửa  chữa  ôtô,  xe  
máy...  Hiện cựu TNXP Thành phố 148 
hộ  gia  đình,  doanh  nghiệp,  trang  trại,  
dịch vụ, kinh doanh thương mại, đã giải 
quyết việc làm cho gần 400 lao động ổn 
định, hàng năm đóng góp cho ngân sách 
Nhà nước gần một tỷ đồng. Quỹ nghĩa 
tình đồng đội của 13 hội cơ sở, hội viên 
đóng góp được trên 317 triệu đồng, bình 
quân trên 750.000đồng/hội viên. Từ 
quỹ  này,  các  hội  cơ  sở  đã  giúp  cho 
93 cựu TNXP nghèo phát triển sản 

xuất cải thiện đời sống. 
Điển hình tại phường Tây Sơn có các đồng chí: 

Đào Thị Dịu (ảnh trên) – Chủ tịch Hội phường 
- có 10 ha cà phê kinh doanh với vườn rau xanh, 
ao cá và chăn nuôi gia cầm, lợi nhuận 600 triệu 
đồng/năm;  Trương  Minh  Hải  –  hội  viên  kinh  
doanh  khách  sạn,  lợi  nhuận  500  triệu  đồng/
năm; Phạm Thị Mỵ - hội viên – Giám đốc Công 
ty TNHH Danh trà Thịnh Phát, lợi nhuận 238,8 
triệu đồng/năm;  Lê Thị Tuyển, Nguyễn Thị Ánh 
Hồng, Nguyễn Thị Kim Liên là những hội viên 
đạt doanh thu từ 350 – 600 triệu đồng/ năm… 

Là hội cơ sở có nhiều cựu TNXP làm kinh tế 
giỏi  nhất  thành  phố,  Hội  Cựu  TNXP  phường  
Tây  Sơn  còn  vận  động  12  cựu  TNXP  có  cuộc  
sống  khá  góp  vốn  12  triệu  đồng/người,  hàng  
năm có 144 triệu đồng để giúp nhau làm kinh 
tế  không tính lãi… Hội đã được chọn báo cáo 
điển hình trong hội nghị.



HOẠT ĐỘNG HỘI 21

Tiếp đến là phường Thống nhất có các hội 
viên: Ngô Xuân Quang – Giám đốc Công ty 
TNHH  MTV  Green  Tây  Nguyên  -  chuyên  
kinh doanh sản xuất cơ khí – xây dựng các 
công  trình  cấp  thoát  nước,  trang  trại  nấm  kết  
hợp  điện  áp  mái  mặt  trời,  lợi  nhuận  800  triệu  
đồng/năm; Nguyễn Thái Hòa – Hội viên – Chủ 
doanh nghiệp  Nhà hàng tiệc  cưới  Hoàng Ánh,  
lợi  nhuận  500  triệu  đồng/năm;  Nguyễn  Thanh  
Sơn có mức thu hàng năm từ 300-500 triệu đồng 

Các  hội  viên  cựu TNXP làm kinh tế  giỏi  có  
thu nhập cao đều nộp thuế đầy đủ, sẵn sàng giúp 
đỡ đồng đội lúc khó khăn, hoạn nạn…

Ngoài  ra  các  cấp  hội  đã  tích  cực  vận  động  
các tổ chức,  cá nhân ủng hộ,  giúp đỡ:  661 suất 
quà, trị giá 327, 2 triệu đồng trong lễ, tết,  ngày 
Truyền thống 15/7,  ngày 27/7 tổng; xây 01 nhà 
tình nghĩa trị  giá 60 triệu đồng; tặng 06 sổ 
tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng; 34 cựu TNXP đã 
được  giải  quyết  chế  độ  trợ  cấp  một  lần  và  bảo  
hiểm y tế.

Hội Cựu TNXP thành phố, Ban liên lạc Tổng 
đội TNXP tháng 10/1075, Ban liên lạc Tổng đội 
TNXP  phối  hợp  với  gia  đình  Facebook  Cựu  
TNXP Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đi thăm 
di  tích  lịch  sử  cách  mạng  xã  Gào  và  tặng  150  
suất  qùa,  trị  giá  350.000  đồng/suất  cho  150  hộ  
gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 100 
suất và dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học xã 
Gào, với số tiền 82,5 triệu đồng.

Thành hội đã thành lập Đội danh dự, phủ cờ 

truyền  thống,  trong  lễ  truy  điệu  cựu  TNXP  từ  
trần nghiêm trang, trân trọng; tổ chức cho cán 
bộ  hội  viên  đến  phúng  viếng,  chia  buồn  khi  
người  thân  của  cựu  TNXP  qua  đời,  được  gia  
đình  người  thân  và  chính  quyền  địa  phương  
hoan nghênh

Ông  Nguyễn  Hữu  Sang  –  Phó  Chủ  tịch  
UBND Thành phố Pleiku - đã phát biểu tại hội 
nghị: Thay mặt lãnh đạo Thành phố xin ghi nhận 
và  biểu  dương  những  kết  quả  đạt  được  trong  
phong  trào  “Cựu  TNXP  làm  kinh  tế  giỏi  –  vì  
nghĩa tình đồng đội” của Thành hội trong thời 
gia  qua.  Trong  thời  gian  tới,  cựu  TNXP  thành  
phố cần triển khai  một  số  nội  dung:  BCH Hội  
tập trung xây dựng kế hoạch, các giải pháp phù 
hợp, cụ thể, sát với tình hình thực tế của tổ chức 
hội và của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các 
thành  viên  của  Ủy  ban  MTTQVN  thành  phố  
phát huy sức mạnh toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ 
góp phần nâng cao đời sống cho hội viên; lồng 
ghép các chương trình, các cuộc vận động trong 
cựu TNXP một cách hiệu quả, nâng cao hơn nữa 
chất lượng phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế 
giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” gắn với phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương…

Với những thành tích đã đạt được 3 tập thể (Hội 
Cựu TNXP thành phố, phường Tây Sơn, phường 
Thống nhất) và 5 cá nhân được UBND Thành phố 
tặng Giấy khen; BCH Hội Cựu TNXP Thành phố 
tặng giấy khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân.

Nguyễn Thị Trà
Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Hoa Lư,

TP. Pleiku, Gia Lai

Ngày  09/12/2020,  Hội  Cựu  TNXP  huyện  
Châu  Thành,  tỉnh  Tiền  Giang  tổ  chức  Đại  hội  
đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự 
tham gia của 152 đại biểu, đại diện cho 312 cán 
bộ hội  viên cựu TNXP toàn huyện.  Đến dự và  
chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Huỳnh Thị Lý, 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh; Trương Minh Tới, 
Bí  thư  Huyện  ủy,  Chủ  tịch  HĐND  huyện;  đại  
diện lãnh đạo các phòng, ban và Hội Cựu TNXP 
các huyện bạn.

Châu Thành có 14 tổ chức Hội (xã); trong đó 
có  09  đơn  vị  hoạt  động  mạnh,  05  đơn  vị  hoạt  
động khá, không có đơn vị yếu kém. Ban Chấp 
hành hội các cơ sở hoạt động bám sát Nghị quyết 

ĐẠI HỘI HỘI CỰU TNXP CÁC QUẬN, HUYỆN
HUYỆN CHÂU THÀNH (TIỀN GIANG)

Đại hội, xây dựng tốt qui chế hoạt động, có chương 
trình và kế hoạch hoạt động hằng năm và toàn khóa. 
Câu lạc bộ Cựu TNXP làm kinh tế giỏi có 50 thành 
viên là những hội viên làm  kinh  tế  giỏi,  doanh 
nhân thành đạt hoạt động rất hiệu quả. 
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Ngày 28/10/2020 Hội Cựu TNXP huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III 
(nhiệm kỳ 2019-2024).

Đến  dự  Đại  hội  có  các  đồng  chí:  Nguyễn  Thị  
Tác, Chủ tịch Tỉnh hội; Y Nhuân Byă, Bí thư Huyện 
ủy Ea Kar và đại diện các phòng ban của huyện.

Hội huyện Ea Kar hiện có 405 cựu TNXP các  

HUYỆN EA KAR (ĐẮK LẮK)
thời kỳ, sinh hoạt tại 12 cơ sở Hội xã, thị trấn. Trong 
nhiệm kỳ, Hội đã tích cực phối hợp với các phòng 
ban có liên quan hướng dẫn hội viên hoàn thiện 
hồ sơ giải quyết chế độ chính sách; vận động các 
nguồn lực tổ chức thăm hỏi,  động viên tặng quà  
cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng 
số tiền 90 triệu đồng;  xây 14 căn nhà tình nghĩa  
cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở 

Nhiệm kỳ qua, Hội đã rà soát được 728 TNXP 
cơ sở miền Nam, đang xem xét đề nghị xác định 
phiên hiệu theo Thông tư số 18 của Bộ Nội vụ; 21 
cựu TNXP được hưởng chế độ theo Quyết định 
62 của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp hội làm 
tốt các hoạt động kỷ niệm: 8/3, 15/7, 27/7, 30/4, 
20/10…; động viên hội viên sống mẫu mực, hăng 
hái  tham gia  các  phong trào thi  đua yêu nước,  
các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô 
thị văn minh...   Nổi bật nhất là hàng trăm lượt 
cán bộ, hội viên Cựu TNXP tham gia cuộc vận 
động “Cựu TNXP học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào 

“Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng 
đội”,  góp  phấn  xây  dựng  huyện  nhà  giàu  đẹp, 
văn minh hiện đại. 

Đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, Hội 
Cựu TNXP huyện đã tích cực vận động kinh phí 
hỗ trợ và thăm hỏi các hội viên khó khăn với tổng 
số tiền 596 triệu đồng đồng; 154 triệu đồng xây 
03 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Đại hội đã hiệp thương bầu BCH nhiệm kỳ III 
(2020-2025) gồm 19 thành viên; đồng chí Trần 
Văn Tốt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Hà Thị 
Thà làm Phó Chủ tịch

Long Xuân, Đăng Thiện

Trần Thị Mỹ Sương

Ngày 11/12/2020,  Hội  Cựu TNXP quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu 
nhiệm kỳ III (2020-2025) với sự tham dự của 64 
đại biểu thay mặt cho 195 hội viên của quận. 

Đến  dự  có  các  đồng  chí:  Đoàn  Thị  Thanh  
Xuân,  Ủy  viên  Đoàn Chủ tịch  Hội  Cựu TNXP 
Việt  Nam,  Chủ  tịch  Hội  Cựu  TNXP  Thành  
phố;  Phạm Hưng Quốc  Bảo,  Phó  Bí  thư  Quận 
ủy;  Trịnh Thị Mai  Trinh,  UVTV, Phó Chủ tịch 
UBND  quận  cùng  đại  diện  lãnh  đạo  các  ban,  
ngành, đoàn thể của quận, đại diện lãnh đạo các 
phường. Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những 
kết quả mà Quận hội đạt được trong nhiệm kỳ II 
(2015-2020), nhất trí thông qua phương hướng 
hoạt động nhiệm kỳ III; hiệp thương giới thiệu 
Ban  Chấp  hành  nhiệm  kỳ  III  gồm  11  đồng  
chí;  Ban Kiểm tra,  gồm 03  đồng chí.  Đồng chí  
Nguyễn  Đăng  Thiện  được  bầu  làm  Chủ  tịch,  
đồng chí Phạm Đức Khanh làm Phó Chủ tịch. 

Phát biểu với Đại hội, các đồng chí Đoàn Thị 
Thanh Xuân,  Triệu  Thị Mai  Trinh đã  ghi  nhận 
và  biểu  dương  những  kết  quả  Hội  Cựu  TNXP  
quận Tân Phú đạt được trong nhiệm kỳ II,  lưu 
ý  các  cấp  hội  của  Quận  cần  tiếp  tục  đổi  mới  

QUẬN TÂN PHÚ (TP HỒ CHÍ MINH)

phương thức hoạt động, gắn nội dung hoạt động 
với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp 
chặt chẽ với các ban, ngành tham mưu cho lãnh 
đạo quận giải quyết kịp thời chế độ, chính sách 
cho  cựu  TNXP  theo  đúng  chủ  trương,  chính  
sách của Đảng, Nhà nước; vận động hội viên tích 
cực  tham  gia  các  phong  trào  do  Thành  hội  và 
địa phương phát động. 

Dịp  này,  UBND  Quận  tặng  Giấy  khen  cho  
02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong xây dựng và phát triển Hội nhiệm kỳ qua.
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Đ/c Nguyễn Thị Tác trao biểu trưng tặng 02 căn nhà 
tình nghĩa cho cựu TNXP khó khăn

với kinh phí 740 triệu đồng…Các cơ sở Hội đã vận 
động hội viên đóng góp được 430 triệu đồng vào 
quỹ nghĩa tình giúp nhau phát triển kinh tế,  xóa  
đói giảm nghèo. 

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Y Nhuân Byă đã 
ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ 
hội viên Hội Cựu TNXP huyện Ea Kar đạt được  
trong nhiệm kỳ qua và gợi mở một số biện pháp 
để tăng cường củng cố tổ chức Hội trong thời gian 

tới; đề nghị làm tốt hơn nữa hoạt động nghĩa tình 
đồng đội, phối hợp với các ngành chức năng giải 
quyết những tồn đọng về chính sách đối với cựu 
TNXP;  đồng  thời  đẩy  mạnh  phòng  trào  thi  đua  
yêu nước, gắn với việc thực hiện có hiệu quả chủ 
trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước. 

Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm 
kỳ III với các chỉ tiêu: 70% cấp Hội cơ sở xã, thị 
trấn xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội từ 10 – 
15 triệu đồng/đơn vị; giúp 2 – 3 gia đình thoát 
nghèo; trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu 
gia đình văn hóa…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 18 
thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Nhiệm được bầu 
làm Chủ tịch.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk 
đã  tặng Giấy  khen cho các  tập  thế,  cá  nhân có  
thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ 
chức  Hội  nhiệm  kỳ  2015-2019;  trao  tặng  kinh  
phí hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa cho 
hội  viên  có  hoàn  cảnh  khó  khăn  về  nhà  ở  với  
tổng số tiền 120 triệu đồng.

            Nguyễn Thị Tác
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk

HUYỆN CẨM THỦY (THANH HÓA)

Sáng ngày 2/12/2020, tại hội trường UBND 
huyện, Hội Cựu TNXP huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh  Thanh  Hóa  tổ  chức  Đại  hội  nhiệm  kỳ  IV  

(2020-2025)  với  hơn 100  đại  biểu  đại  diện  cho 
hơn 1.000 nghìn hội viên.

Đại hội được đón tiếp các vị đại biểu: Nguyễn 
Đức  Lâm,  Phó  Chủ  tịch  Tỉnh  hội;  Trần  Đức  
Hùng  -  Phó  Chủ  tịch  UBND  huyện;  các  đồng  
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MỘT HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN CÓ NHIỀU Ý NGHĨA 
CỦA CỰU TNXP ĐỒNG NAI

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 
năm ngày Truyền thống Lực lượng TNXP 

(15/7/1950 – 15/7/2020), Tỉnh hội Đồng Nai đã tổ 
chức Đoàn Cựu TNXP tiêu biểu các thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp, chống Mỹ, các Chủ tịch Hội Cựu 
TNXP của tất cả 11 huyện, thành phố tham quan 
các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh một số tỉnh 
phía Bắc từ 23/11-28/11/2020: Hà Nội – Bắc Kạn – 
Cao Bằng – Thái Nguyên – Ninh Bình. Đoàn do Chủ tịch 
Tỉnh hội Lý Minh Tiến dẫn đầu, gồm có 65 cựu TNXP 
tiêu biểu, tuổi đời từ U70-U90, sức khỏe tốt. Cùng đi với 
Đoàn có đại diện Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQVN tỉnh, 
Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Đoàn đã vào viếng thăm Lăng Bác, thăm Khu di 
tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đến 
Thái Nguyên, Đoàn đã dâng hương, hoa tại Khu di 
tích lịch sử thanh niên Việt Nam Núi Hồng2 , Khu 
di tích Lịch sử Quốc gia TNXP Đại đội 915, Đội 91 
Bắc Thái anh hùng. Đoàn đã đến Khu di tích quốc 
gia đặc biệt Pác Bó-Cao Bằng, Khu di tích quốc gia 

đặc biệt Tân Trào3-Tuyên Quang ….
Khi qua Hà Nội, Đoàn đã tới thăm cơ quan TW 

Hội. Chủ tịch Vũ Trọng Kim cùng các cán bộ cơ 
quan TW Hội đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn. Đồng 
chí Vũ Trọng Kim đã phát biểu chào mừng, thăm 
hỏi, giải đáp ý kiến của một số thành viên trong 
đoàn, tặng sách, quà cho Đoàn. Đồng chí Lý Minh 
Tiến đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh hội báo cáo 
tóm tắt kết quả công tác Hội và các hoạt động chăm 
lo đời sống cho anh em cựu TNXP, cảm ơn lãnh đạo 
TW đã luôn theo dõi, quan tâm sâu sát phong trào 
của Hội Cựu TNXP Đồng Nai, cảm ơn sự đón tiếp 
thân tình của cơ quan TW Hội.

Qua chuyến đi, cán bộ hội viên Hội Cựu TNXP 
tỉnh Đồng Nai đã có dịp ôn lại truyền thống lịch sử 
hào hùng của quân và dân ta, sự mất mát, gian khổ, 
hy sinh của Lực lượng TNXP trong 2 cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Tâm lý chung của cựu TNXP hiện nay là mong 
muốn được quan tâm, chăm sóc hơn nữa về tinh 

2Công trình gồm các hạng mục tượng đài chính TNXP cao 12m, sân hành lễ, nhà trưng bày truyền thống và cụm tượng các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của thanh 
niên Việt Nam như Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Kơ Pa Klơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân…
3Khu di tích lịch sử Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống 
thực dân Pháp, nằm trên địa bàn các xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (huyện Sơn Dương); Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung 
Minh, Đạo Viện, Công Đa, Phú Thịnh (huyện Yên Sơn). Đây cũng là địa bàn giáp gianh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Bùi Văn Hoằng

chí Thường trực Đảng ủy, UBND, đại diện các 
ban ngành đòan thể, Bí thư Đảng bộ các xã trong 
toàn huyện; đại diện các Hội trong Cụm thi đua 
số 3: Hà Trung, Thạch Thành, Vĩnh Lộc. 

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên đã có 
nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng 
Nông thôn mới như hiến đất làm đường giao 
thông nông thôn. Hội xã Cẩm Thạch đã hiến 
2.000m2 đất làm đường vành đai quân sự. Một 
số hội viên sản xuát kinh doanh giỏi có mức thu 
nhập mỗi năm từ 600 - 800 triệu đồng.

Nhiều Hội xã đã xây dựng quĩ nghĩa tình 
TNXP đạt mức cao, như Cẩm Thạch, Cẩm Tú 
bình quân mỗi hội viên 3.000.000đ, Cẩm Ngọc 
1.500.000đ… Nhiệm kỳ IV, Hội phấn đấu đạt 
mức quĩ nghĩa tình TNXP 3.000.000đ/ hội viên.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, Hội Cựu TNXP huyện Cẩm Thủy đã 

được Trung ương Hội, Tỉnh hội và UBND tỉnh 
tặng bằng khen và giấy khen.

Phát biểu tại Đại hội các đồng chí Nguyễn 
Đức Lâm, Trần Đức Hùng đã biểu dương kết 
quả hoạt động của Hội, mong rằng trong nhiệm 
kỳ tới Hội tiếp tục vận động hội viên tích cực 
tham gia vào các phong trào nhằm xây dựng quê 
hương ngày càng giầu đẹp, văn minh, củng cố 
xây dựng Hội vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Lâm đã trao tặng giấy 
khen cho các đồng chí Chủ tịch Hội các khóa II, 
III đã có thành tích xuất sắc xây dựng Hội. 

 Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ IV gồm 19 
đồng chí, Ban Thường vụ 03 đồng chí, Ban kiểm 
tra 03 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Quyên được 
tái cử giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã 
bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu TNXP 
tỉnh Thanh Hóa thời gian tới./.
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Đoàn đã vào viếng thăm Lăng Bác
thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

thần, vật chất.  Họ có một thời chịu đựng nhiều hy 
sinh gian khổ, vừa chiến đấu vừa phục vụ chiến đấu 
cho các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Lãnh đạo Đảng, chính quyền tạo  điều kiện để  Tỉnh 
hội  tổ  chức  những  chuyến  đi  về  nguồn như vậy  là  
một cách tri ân rất thiết thực các cựu TNXP có nhiều 

Kim Thoa 
Cán bộ Văn phòng Tỉnh hội Đồng Nai

NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA

Vừa  qua,  Hội  Cựu  TNXP  xã  Tân  Hòa  
(huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức 

gặp mặt, đồng đội cũ của Đội nữ TNXP năm xưa 
có dịp gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng sau hơn 
40 năm xa cách, để cùng ôn lại những kỷ niệm 
xưa, mà trong ký ức mỗi cựu TNXP không bao 
giờ quên.

Sau  chiến  dịch  Mậu  Thân  năm  1968,  địch  
phản  kích  quyết  liệt,  tiến  hành  càn  quét  bình  
định  nông  thôn,  thường  xuyên  đổ  quân  bằng  
trực  thăng  (đổ  giò)  chà  đi  xát  lại.  Quê  hương  
Tân Hòa nằm ven quận lỵ Kiến Bình, một trong 
những căn cứ lòng dân của tỉnh Kiến Tường, là 
trọng điểm của Vùng 4 chiến thuật4,  địch đánh 
phá ác liệt, có tháng địch đổ giò tới 29 ngày nhằm 
gom hết dân ra ấp chiến lược.

Thực  hiện  chủ  trương  “Đánh  địch  trên  ba  
vùng chiến lược”,  tuỳ theo đặc điểm từng vùng 
mà kết hợp các phương thức đấu tranh vũ trang 

và chính trị khác nhau, các địa phương xây dựng 
tổ chức cơ sở Đảng, cơ sở mật, chi bộ mật trong 
vùng tạm chiếm và chi bộ công khai trong vùng 
giải  phóng;  chi  bộ mật  sinh hoạt  đơn tuyến để 
đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối, dưới sự lãnh đạo 
của  Đảng  ủy  xã;  tổ  chức  Đoàn  cũng  được  xây  
dựng theo phương châm trên.

Phần  đông  nữ  ĐVTN  đều  theo  gia  đình  ra  
vùng địch tạm chiếm; nhưng tình cảm, ý chí, tinh 
thần luôn hướng về  cách mạng,  quyết  tâm đem 
hết  sức  mình  góp  phần  giải  phóng  miền  Nam  
thống nhất đất nước; khi cần phục vụ bộ đội, tải 
thương tải đạn, đi phá lộ, đấp mô, phá ấp chiến 
lược của địch, thì những ĐVTN rời ấp chiến lược 
vô vùng căn cứ hoạt động, vì vậy luôn có đủ lực 
lượng đi làm nhiệm vụ theo yêu cầu cấp trên.

Cách tổ chức và điều động lực lượng của Đội 
TNXP cơ sở như sau: Bí thư Xã đoàn phụ trách 2 
khu vực vùng yếu, trong đó có ấp chiến lược - ấp 

cống hiến cho sự nghiệp cách 
mạng,  trong  đó  có  không  ít  
người lần đầu ra các tỉnh phía 
Bắc thăm Thủ đô, thăm Lăng 
Bác…

Đây  cũng  là  một  hoạt  
động  “Uống  nước  nhớ  
nguồn”  nhằm  giáo  dục  thế  
hệ trẻ  tinh thần xung phong 
tình  nguyện  trong  xây  dựng  
và  bảo  vệ  tổ  quốc,  phát  huy  
truyền  thống  yêu  nước  anh  
hùng cách mạng của các  thế 
hệ  cha  anh;  khuyến  khích  
cựu  TNXP  cần  phát  huy  
phẩm chất TNXP – phầm chất 

Bộ đội Cụ Hồ - đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thi  
đua  giúp  nhau  phát  triển  kinh  tế  để  thoát  nghèo 
vì nghĩa tình đồng đội.

Chuyến  đi  đã  thành  công  tốt  đẹp,  để  lại  những  
dấu  ấn  không  thể  nào  quên  cho  các  cựu  TNXP 
đã ở tuổi xế chiều. 

4Phần lãnh thổ trách nhiệm của Quân đoàn IV và Vùng 4 chiến thuật gồm 16 tỉnh và một Đặc khu thuộc miền tây Nam phần, tổ chức thành 3 Khu chiến thuật: 
Khu chiến thuật 41 (gồm các tỉnh Châu Đốc, An Giang, Sa Đéc, Vĩnh Long, Vĩnh Bình); Khu chiến thuật 42 (gồm các tỉnh Kiên Giang, Phong Dinh, Chương 
Thiện, Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Xuyên); Khu chiến thuật 43 (gồm các tỉnh Định Tường, Kiến Tường, Kiến Phong, Kiến Hòa, Gò Công). Ngoài ra, còn có Khu 
chiến thuật đặc biệt bán tự trị 44 làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực tây bắc đồng bằng sông Cửu Long dọc biên giới Việt Nam-Campuchia (giải thể năm 1973)
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Đông - nằm trong địa bàn xã về phía Nam quận 
lỵ  Kiến  Bình;  Phó  Bí  thư  Đoàn  xã  phụ  trách  
TNXP cơ  sở  các  xã  thuộc  huyện  Cai  Lậy,  Tiền  
Giang. Khi có chỉ thị điều động lực lượng thì dân 
công và TNXP cơ sở đi tải thương, tải đạn. Nếu 
đi nhiều ngày thì Đội TNXP cơ sở thông báo cho 
người  phụ  trách  chi  đoàn  mật  chọn  đoàn  viên  
và  nữ  TNXP,  mỗi  người  đến  Trưởng  ấp  và  Xã  
trưởng VNCH xin giấy phép đi ra ngoài cắt lúa, 
hoặc đi làm thuê làm mướn thời hạn từ 15 ngày 
đến 1 tháng; khi có giấy phép rồi thì tổ chức đưa 
vô vùng giải phóng đúng ngày giờ và đúng điểm 
hẹn có tổ chức đến đón rước.

Hầu  hết  nữ  TNXP  đi  dân  công  tải  đạn  từ  
biên giới Campuchia về Vùng 4 Kiến Tường đều 
có  giấy  phép  của  địch  cho  ra  vùng  giải  phóng.  
Riêng đối với lực lượng nữ TNXP còn lại thì làm 
nhiệm vụ xây dựng xã chiến đấu, đi phá lộ, phá 
ấp chiến lược,  nếu đi trong đêm thì không cần 
xin giấy phép. Mỗi đợt điều động đi ít nhất cũng 
được 10  người,  có  đợt  lên  đến 20  người,  đa  số  
làm nhiệm vụ trong đêm,  sáng trở  về  ấp chiến 
lược sinh sống như người dân bình thường. Số 
đoàn viên TNXP vùng mật có một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng là hàng năm vận động số thanh 

niên mới lớn lên trong ấp chiến lược ra vùng giải 
phóng tham gia cách mạng, không để cho địch 
bắt lính, đồng thời vận động nhiều binh sĩ địch 
quay trở về với nhân dân.

Mùa hè năm 1972, toàn bộ số đồn bót mà địch 
tái chiếm đều bị ta tiêu diệt và bứt rút, còn lại 2 
đồn đóng trên địa bàn xã bị lực lượng du kích xã 
bao vây bắn tỉa, trong vòng 10 ngày thì chúng bỏ 
chạy. Từ đó lực lượng TNXP cơ sở xã được tập 
trung thường xuyên một tiểu đội, sẵn sàng phục 
vụ kịp thời cho công tác tải đạn, tải thương cho 
bộ đội chiến đấu trên địa bàn và các xã lân cận.

Những  thanh  niên,  đội  viên  TNXP  sống  
chung nhau còn hơn anh em ruột thịt, chia nhau 
từng  miếng  ăn,  lo  nhau  từng  giấc  ngủ,  nhất  là  
trong  những  thời  điểm  khó  khăn  ác  liệt  nhất,  
càng  thể  hiện  rõ  tình  đồng  chí  đồng  đội,  sống  
chết có nhau. Điển hình như đêm 15 rạng sáng 
16/11/1972,  theo  chỉ  đạo  của  cấp  trên,  xã  Tân  
Hòa  phải  cắt  đứt  đường  giao  thông  tuyến  liên  
Tỉnh lộ 29 để phối hợp tấn công địch toàn miền 
Nam. Đội TNXP cơ sở xã được lệnh điều động 
ít  nhất  2  tiểu  đội  làm  nhiệm  vụ  đào,  phá  làm  
chướng ngại vật từ 200 đến 300 mét trên tuyến 
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(Ghi theo lời kể của các nữ cựu TNXP xã Tân Hòa)
 Lê Bá Phước  - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Long An

5Mìn râu là mìn M-116A1 hình giống như những ống bơ có tính sát thương người bằng mảnh vụn. Bán kính sát thương dày đặc 12 m, bán kính nguy hiểm 150 
m. Trọng lượng mìn 2,83 kg chứa 501 g thuốc nổ TNT. Khi có lực từ 3 đến 5 kg trở lên tác động vào 3 râu tôm, mìn nhảy lên và nổ ở độ cao 0,5-1 m

HỌP MẶT KỶ NIỆM 56 NĂM KHỞI CÔNG ĐƯỜNG 13C

Được  sự  quan  tâm  giúp  đỡ  của  Tỉnh  ủy,  
UBND, Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành 

tỉnh  Lào  Cai,  ngày  13/11/2020  tại  thị  trấn  Phố 
Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Ban liên lạc 
13C  đã  tổ  chức  thành  công  buổi  họp  mặt  cựu  
TNXP 13C nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành 
lập  CT13C  TNXP,  khởi  công  xây  dựng  Đường  
13C Yên Bái - Lào Cai. Đó là những đội viên các 
tỉnh  Hà  Nam,  Hà  Nội,  Hải  Phòng,  Bắc  Ninh,  
Vĩnh Phúc đã tham gia mở đường năm 1964.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi  qua,  những kỷ niệm 

khó  quên  trên  Đường  13C  đã  trở  về  gần  như  
nguyên  vẹn  với  mọi  người.  Hôm  nay  họ  gặp  
nhau  vẫn  thấm  đậm  tình  nghĩa  đồng  đội  một  
thời TNXP.

Buổi họp mặt là một kỷ niệm đẹp cho những 
ai đã có mặt tại đây. Thay mặt cựu TNXP 13C, 
Ban liên lạc chân thành cảm ơn lãnh đạo UBND 
tỉnh,  Tỉnh  đoàn,  các  Sở  tỉnh  Lào  Cai;  cảm  ơn  
UBND, Huyện đoàn, các phòng ban huyện Bảo 
Yên  đã  tạo  điều  kiện  cho  buổi  họp  mặt  thành  
công tốt đẹp.

Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Lào Cai Trần Tiến Bích (thứ 3 từ trái sang),
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Nguyễn Ngọc Linh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng cựu TNXP 13C

Hàn Tiến Nhâm
Trưởng ban liên lạc 13C, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hà Nội

Tỉnh lộ này, trong đó có đặt 2 quả mìn hẹn giờ. 
Đến 4 giờ chiều đội tập trung được 18 đội viên, 
trong  đó  có  12  nữ,  cùng  2  tiểu  đội  du  kích  xã  
chịu trách nhiệm án ngữ bám địch ở đầu và cuối 
đội  hình.  Đến 8  giờ  tối,  Đội  hành quân xuống 
Tỉnh lộ 29 đoạn kênh Bà Đầm, thuộc Ấp Đông 
xã Tân Hòa, trong lúc đang triển khai đội hình 
lên lộ, thì 01 đội viên dẫm phải trái mìn râu5 của 
địch hy sinh tại chỗ và 07 đội viên nữ bị thương. 
Đến gần sáng, toàn đội mới đưa hết số bị thương 
và hy sinh về tới chốt quân y Đội 9 Quân khu 8 
cách hơn chục cây số, sau đó có thêm 02 đội viên nữ 

hy sinh. Những người hy sinh còn rất trẻ, chỉ mới 18 
tuổi, đây là mất mát to lớn của lực lượng TNXP cơ 
sở xã Tân Hòa. Sau khi chôn cất người hy sinh, chị 
em mỗi người một việc, thay nhau chăm sóc, nuôi 
dưỡng người bị thương cho đến khi ra viện.

Gần nửa thế  kỷ  trôi  qua,  mỗi  người  một  hoàn  
cảnh, nhưng các thế hệ TNXP cơ sở xã Tân Hòa vẫn 
giữ vững và phát  huy truyền thống hào hùng của  
tuổi trẻ năm xưa; tiếp tục học tập, lao động sản xuất, 
góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, 
đồng thời tích cực đóng góp vào công tác vì nghĩa 
tình đồng đội.
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Hội Cựu TNXP huyện Quảng Ninh trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu 
trong hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” năm 2020

HỘI CỰU TNXP HUYỆN QUẢNG NINH: 
NẶNG TÌNH, NẶNG NGHĨA ĐỒNG ĐỘI 

Những năm tháng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”, cùng nhau đội trên đầu bom đạn Mỹ, 
sẵn sàng “vào sống ra chết” đã gắn kết tình thân; về với cuộc sống đời thường, cán bộ, hội 

viên luôn nặng tình, nặng nghĩa đồng đội trong xây dựng cuộc sống mới.

Hội  Cựu  TNXP  huyện  Quảng  Ninh,  
tỉnh  Quảng  Bình  hiện  có  4.593  hội  
viên sinh hoạt tại 90 chi hội thuộc 14 

hội cơ sở. Những năm tháng trên bom dưới đạn, 
cùng chung chiến hào đã gắn tình anh em đồng 
cam  cộng  khổ,  chia  ngọt  sẽ  bùi,  sống  chết  có  
nhau. Hoàn thành nhiệm vụ về với quê hương, 
mỗi  người  mỗi  ngả,  nhưng các  cựu TNXP vẫn 
phát  huy  phẩm  chất  “Đâu  cần  thanh  niên  có,  
đâu khó có thanh niên”, học tập và làm theo lời 
Bác dạy, sống có tình làng, nghĩa xóm, luôn nhớ 
đồng  đội,  góp  phần  xây  dựng  quê  hương  ngày  
càng đổi mới, phát triển. 

Những  năm  qua,  đã  có  nhiều  cựu  TNXP  
vượt lên khó khăn, sáng tạo, chịu khó học hỏi, 
giúp đỡ lẫn nhau vươn lên thoát nghèo và làm 
giàu  chính  đáng.  Đặc  biệt,  toàn  huyện  có  06  
Công  ty  do  cựu  TNXP  làm  chủ  có  vốn  từ  30 
đến 80 tỷ đồng; 106 trang trại có vốn từ 5 đến 
20  tỷ  đồng,  giải  quyết  việc  làm  cho  trên  300  
lao động (trong đó,  có nhiều lao động là  cựu 
TNXP hoặc  con em cựu TNXP,  với  thu nhập 
từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng). 

     Tiêu biểu như: Công ty TNHH Hòa Đại 
Phát  của  cựu  TNXP  Bùi  Thị  Nết;  Công  ty  xây  
dựng  Thành  Lợi  của  cựu  TNXP  Nguyễn  Thị  
Lan;  trang  trại  tổng  hợp  của  cựu  TNXP  Trần  
Thị  Khương;  HTX  nuôi  ong  lấy  mật  của  cựu  
TNXP  Nguyễn  Ngọc  Lãnh;  mô  hình  nuôi  vịt  
trời  của  Nguyễn  Văn  Xứng;  02  doanh  nghiệp  
may xuất khẩu của Đỗ Thị Cúc ở Vĩnh Ninh và 
Phạm Thị Huế ở Võ Ninh… 

Chủ trang trại tổng hợp Trần Thị Khương cho 
biết “Hàng năm, ngoài tạo công ăn việc làm ổn 
định, trả lương tháng từ 6 đến 7 triệu đồng cho 8 
lao động thường xuyên và 50 lao động theo mùa 
vụ, chúng tôi còn làm công tác từ thiện, giúp đỡ 
bà con khó khăn về vốn, cây giống, con giống để 
phát triển sản xuất, gia đình chúng tôi còn thu 
lãi bình quân trên 700 triệu đồng”.

Cùng với phong trào giúp nhau vươn lên thoát 
nghèo,  làm  giàu  chính  đáng,  nhiều  năm  qua,  
Hội Cựu TNXP huyện Quảng Ninh đã chăm lo 
xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, bình quân 
mỗi  hội  viên  đóng  góp  xây  dựng  quỹ  900.000  
đồng,  các  xã  đạt  cao  như Vạn Ninh bình quân 
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Thái Toản

1.300.000  đ/hội  viên.  Ngoài  Vạn  Ninh,  các  xã  
khác đạt cũng cao như: Hàm Ninh, Lương Ninh, 
Xuân Ninh, Vĩnh Ninh, thị trấn Quán Hàu. 

Quỹ của các Hội chủ yếu cho các hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn vay để sản xuất, phát triển 
kinh tế. Bên cạnh đó, các Hội cơ sở còn kêu gọi 
hội  viên  giúp  nhau  về  kinh  nghiệm,  phương  
thức làm ăn và vốn để phát triển sản xuất. Nhờ 
đó, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 96 hộ 
gia đình hội viên từ nghèo khó đã có cuộc sống 
ổn định; có 91 hộ thoát nghèo; 111 hộ khá và 126 hộ 
giàu. 5 năm  qua,  Huyện  hội  vận  động  kinh  phí  
xây dựng được 61 “Nhà tình nghĩa” với số tiền 
gần 2,8 tỷ đồng; tặng 67 sổ tiết kiệm cho các cựu 
TNXP nghèo, hoàn cảnh khó khăn với số tiền 33 
triệu đồng. 

Cũng với nghĩa tình đồng đội, trong cuộc sống 
hàng ngày, mỗi khi có hội viên ốm đau, qua đời, 
các hội cơ sở đều tổ chức thăm hỏi, động viên, 
phúng viếng, chia sẽ về tinh thần và vật chất với 
mong muốn giúp nhau vượt qua khó khăn.

Đối với  đồng đội  đã hy sinh,  Hội  cũng luôn 
thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc 
biệt là việc chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ, mà điển 
hình là Hội Cựu TNXP xã Vạn Ninh. 

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước và 
các hoạt động như Hội Cựu TNXP các xã khác, 
Hội  Cựu  TNXP  xã  Vạn  Ninh  còn  đảm  nhận  
thêm việc trông coi, chăm sóc, hương khói Nghĩa 

Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhà tài trợ cắt băng khánh 
thành Đền thờ liệt sĩ TNXP Ban 67

trang liệt sĩ TNXP Ban 67 trên địa bàn. Cán bộ, hội 
viên của Hội xem đó là trách nhiệm, là vinh dự lớn 
lao đối với những anh em, đồng đội một thời “trên 
bom, dưới đạn” đã hy sinh. 5 năm qua, Hội đã chung 
sức đóng góp 25 triệu đồng thuê máy đào san lấp đất 
ở khu vực nghĩa trang để trồng cây ăn quả (hiện đã 
trồng được 120 gốc chuối, 350 cây thanh long). Hội 
phân công hội viên quản trang, trông coi và chăm 
sóc.  Hàng  năm  vào  các  dịp  tết,  lễ,  ngày  Thương  
binh- liệt sĩ, Hội tổ chức làm vệ sinh, lễ tri ân, đặt 
vòng hoa, dâng hương tại phần mộ các anh. 

Bên  cạnh  đó,  Hội  Cựu  TNXP  xã  Vạn  Ninh  
kêu gọi, vận động các nhà tài trợ đầu tư hệ thống 
điện chiếu sáng, trồng cây cảnh và bổ sung dây 
thép gai bao quanh nghĩa trang. Đặc biệt,  năm 
2019 được các nhà tài trợ giúp đỡ đã xây dựng 
Đền  thờ  tại  Nghĩa  trang  với  số  tiền  trên  01  tỷ  
đồng, ngoài ra còn xây thêm các công trình hạ 
tầng  khác  trị  giá  200  triệu  đồng  làm  ấm  lòng  
những người đã khuất.

Ông  Đặng  Quốc  Trị,  Phó  Chủ  tịch  Hội  Cựu  
TNXP huyện Quảng Ninh cho biết: “Trong mưa 
bom bão đạn,  cùng chung chiến hào,  sẵn sàng hy  
sinh để đất nước độc lập nên đã gắn bó tình cảm 
của chúng tôi như anh em ruột thịt đến trọn đời.  
Bởi  vậy,  về  với  đời  thường,  mỗi  người  mỗi  hoàn  
cảnh nhưng chúng tôi luôn nặng nghĩa, nặng tình 
với đồng đội, luôn vui buồn chia sẽ cùng
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Bùi Văn Hoằng

MỘT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
CỦA HỘI CỰU TNXP HUYỆN HÀ TRUNG

Sau Đại hội III, nhiệm kỳ 2015-2020, BCH 
đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 
đến từng cơ sở; phân công các đồng chí 

thường  trực,  ủy  viên  thường  vụ  thường  xuyên  
bám sát cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 
hội viên. Từ đó đánh giá đúng thực trạng để có 
biện  pháp,  vận  động  cán  bộ  hội  viên  đoàn  kết  
cùng  nhau  chung  tay  xây  dựng  Hội  ngày  một  
phát triển.

Trong  5  năm  qua  Hội  Cựu  TNXP  huyện  Hà  
Trung  (Thanh  Hóa)  đã  đoàn  kết  phấn  đấu  thực  
hiện  tốt  nội  qui,  quy  chế;  tuyên  truyền  giáo  dục  
truyền  thống,  phát  huy  cao  độ  tinh  thần  TNXP  
thông qua các buổi tọa đàm, gặp mặt truyền thống, 
làm  cho  hội  viên  gắn  bó  với  mọi  hoạt  động  của  
Hội, tạo mọi điều kiện để hội viên giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống. BCH Huyện hội thường xuyên đi 
xuống cơ sở để động viên giúp đỡ và thăm hỏi hội 
viên vào các dịp lễ, tết, ngày truyền thống...

Các  Hội  xã,  thị  trấn  đã  thường xuyên chăm 
lo,  thăm  hỏi  nhau,  giúp  đỡ  tạo  mọi  điều  kiện  
để  những  hội  viên  nghèo  vươn lên,  đặc  biệt  là  
những hội viên đơn thân không nơi nương tựa, 
hội  viên  già  yếu,  hội  viên  bị  nhiễm  chất  độc  
trong  chiến  tranh  phối  hợp  với  các  ban  ngành  
đoàn thể, tham gia các phong trào giúp hội viên 
hòa  nhập  với  cộng  đồng,  góp  phần  xứng  đáng  
vào chương trình xây dựng Nông thôn mới của 
địa phương. 

Nhiều  Hội  cơ  sở  đã  có  những  phong  trào 
thiết  thực  như  Hội  xã  Hà  Giang  với  phong  
trào vệ sinh mội trường “Sạch nhà, sạch ngõ, 

sạch  nơi  công  cộng”;  Hội  
xã  Hà  Ngọc  với  phong  trào  
trồng  hoa  dọc  đường  thôn  
xóm;  Hội  xã  Hà  Ninh  với  
phong trào nhận chăm sóc đài 
tưởng niệm liệt sĩ. 

 Ngoài  ra  một  số  hội  viên 
đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư 
sản xuất và xây dựng mô hình 
kinh  tế  làm  ăn  có  hiệu  quả,  
thu nhập hàng năm từ 70 đến 
100  triệu  đồng.  Từ  đó  hội  
viên đã tích cực tham gia xây 
dựng  quỹ  nghĩa  tình  đồng  
đội. Tính đến cuối nhiệm kỳ, 
quỹ  có  số  dư  1.870.000.000đ 
(bình  quân  01triệu  đồng/

hội  viên).  Trong  đó  có  03  xã,  phường  đạt  
bình quân trên 02 triệu đồng/hội viên; 16 xã, 
phường đạt bình quân dưới 01 triệu đồng/hội 
viên.  Quỹ  CLB  nghĩa  tình  TNXP  có  26  hội  
viên tham gia, với số tiền 7.800.000đ.

Trong  nhiệm  kỳ,  Hội  đã  vận  tài  trợ  giúp  đỡ  
hội  viên  có  hoàn  cảnh  khó  khăn:  06  căn  nhà  
tình nghĩa, với tổng số tiền 1.020 triệu đồng; 08 
sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng (trong đó Đoàn 
TN xã Hà Bình tặng 05 sổ trị giá 10 triệu đồng); 
149  suất  quà  trị  giá  74,5  triệu  đồng;  thăm  hỏi  
hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời, 
với tổng số tiền 75 triệu đồng; ủng hộ xây dựng 
Nhà bia lưu niệm đơn vị TNXP N21 tại Quảng 
Thắng, TP Thanh Hóa 11.175.000đ; cờ cho ngư 
dân bám biển 9.720.000đ; xây dựng nhà thờ liệt 
sĩ  tại  các  nghĩa  trang  TNXP  ở  Quảng  Bình  03  
triệu; đồng bào các huyện phía Tây Thanh Hóa 
bị lũ bào năm 2019 là 20.058.000đ.

Với  những kết  quả  đã  đạt  được  trong  nhiệm  
kỳ qua Hội Cựu TNXP huyện Hà Trung đã được 
Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng 
khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân, tặng Huy hiệu 
Cựu  TNXP  làm  theo  lời  Bác  cho  29  cá  nhân;  
UBND tỉnh tặng 03 Bằng khen; UBMTTQ tỉnh 
tặng 02 Bằng khen; Tỉnh hội tặng 32 Giấy khen 
cho  các  tập  thể  và  cá  nhân;  UBND,  ban  ngành  
các huyện thị, Hội Cựu TNXP huyện đã tặng 165 
Giấy khen cho các tập thể và cá nhân; Tỉnh Hội 
tặng biểu trưng Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo 
lời Bác cho 164 cá nhân.
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Sáng 6/11/2020, tại Hà Nội, Trung ương 
Hội  Cựu  TNXP  Việt  Nam  đã  tổ  chức  
tiếp  nhận  70  sổ  tiết  kiệm  (mỗi  sổ  trị  

giá  5  triệu  đồng)  do  cán  bộ,  công  nhân  viên  
chức Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ủng hộ để trao 
cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, 
không nơi nương tựa... 

Tham  dự  có  các  đồng  chí:  Chủ  tịch  Vũ  
Trọng  Kim,  cùng  các  thành  viên  ĐCT  Trung 
ương  Hội;  Nguyễn  Hồng  Hải,  Trưởng  ban  
TNXP  Trung  ương  Đoàn;  bác  sĩ  Vũ  Thị  Thu 
Hiền,  Trưởng  phòng  Công  tác  xã  hội  Bệnh  
viện Phụ sản Hà Nội. Với tiêu chí “Trao nhận 

70 SỔ TIẾT KIỆM CHO CỰU TNXP CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Trao tặng 70 sổ Tiết kiệm cho Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn

niềm  tin,  khơi  thêm  niềm  
hạnh  phúc”,  thời  gian  qua,  
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã 
có  nhiều  hoạt  động  đền  ơn  
đáp  nghĩa  ở  khắp  mọi  miền  
trên  cả  nước  và  coi  đó  là  cơ 
hội để Bệnh viện, đặc biệt là 
thế  hệ  trẻ  của  bệnh  viện  tri  
ân  những  TNXP  đã  hy  sinh  
tuổi xuân, máu thịt của mình 
cho đất nước. 

 Phát  biểu  tại  buổi  tiếp  
nhận,  Chủ  tịch  Vũ  Trọng  
Kim  đã  ôn  lại  những  chặng  
đường  lịch  sử  vẻ  vang  của  
TNXP  Việt  Nam,  điểm  qua  

những  hoạt  động  nghĩa  tình  đồng  đội  của  
Hội Cựu TNXP trên cả nước. Chủ tịch gửi lời 
cảm  ơn  chân  thành  đến  Ban  Giám  đốc  cùng  
CBCNV  Bệnh  viện  Phụ  sản  Hà  Nội  đã  luôn  
đồng  hành cùng  T.W Hội,  Trung  ương Đoàn 
trong hoạt động tri ân cựu TNXP.

Trước  đó,  Bệnh  viện  phụ  sản  Hà  Nội  đã  
tặng 700 triệu đồng xây dựng 10 ngôi nhà cho 
cựu TNXP khó khăn tại Sơn La, Thái Nguyên 
và Bắc Kạn; 268 triệu cho cựu TNXP K53 anh 
hùng. Như vậy, trong năm 2020, Bệnh viện đã 
hỗ trợ 1 tỷ 318 triệu đồng cho cựu TNXP khó 
khăn trên cả nước.

 Nhận được tiền của Bệnh viện phụ sản Hà Nội các Tỉnh, Thành hội đã khẩn trương triển khai 
phân bổ đến tận tay các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh:

Ngày 02/11/2020, hội viên Trần Thị Giữa, sinh 
năm 1933, nghèo, đau yếu ở thôn Bái Dương, xã 
Tuy  Lộc,  thành phố Yên Bái,  tỉnh  Yên Bái  nhờ 
con gái nhận hộ sổ tiết kiệm

(Tin và ảnh: Lê Thị Hồng Mạnh
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái)
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Ngày  10/12/2020,   gia  đình  đồng  chí  Bùi  
Lành,  sinh  năm  1934,  nguyên  Chủ  tịch  Hội  
Cựu  TNXP  quận  Thanh  Khê,  ở  phường  Tân  
Chính, quận Thanh Khê nhận sổ tiết kiệm.

Ngày 09/12/2020 Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Kạn 
Đồng  Thị  Oanh  trao  sổ  tiết  kiệm  các  hội  viên  
Nông  Thị  Lành,  xã  Thượng  Giáo,  huyện  Ba  bể;  
Hoàng Văn Thắng, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn 

Ngày 09/12/2020, Thường trực Hội Cựu TNXP 
tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Chi hội Cựu TNXP 
huyện Kế Sách và chính quyền đia phương tổ chức 
trao tặng sổ tiết kiệm 5.000.000 đồng cho hội viên 
Quách Thị Lệ sinh năm 1952, ngụ tại ấp Xóm Chòi, 
xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

(Tin và ảnh: Văn Tân, Thành đoàn Đà Nẵng)

(Tin và ảnh: Nguyễn Bích, Tỉnh hội Bắc Kạn)

(Tin và ảnh: Đức Hữu, Tỉnh hội Sóc Trăng)

Ngày  09/11/2020  Cựu  TNXP  Nguyễn  Thị  
Rẫy,  sinh  năm  1952,  ở  số  nhà  218  ấp  Nhơn  
Phú,  xã  Nhơn  Ái,  huyện  Phong  Điền,  thành  
phố Cần Thơ nhận sổ tiết kiệm 

(Tin và ảnh: Trần Thị Hiến
 Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Cần Thơ)
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Đức Hồng 

TẶNG NHÀ TÌNH NGHĨA CHO CỰU TNXP BẮC KẠN

Ngày  10/12/2020,  Bệnh  viện  Phụ  sản  
Hà  Nội,  Trung  ương  Đoàn  TNCS  
Hồ  Chí  Minh,  Trung  ương  Hội  Cựu  

TNXP Việt Nam đã tổ chức bàn giao Nhà tình 
nghĩa cho cựu TNXP Lý Thị Điện tại thôn Nà 
Nao,  xã  Chu  Hương,  huyện  Ba  Bể,  tỉnh  Bắc  
Kạn. Bà Điện sinh năm 1938, tham gia TNXP 
ở đơn vị C202, Cầu Phà, Bắc Kạn từ năm 1951 
đến năm 1954. 

Tham dự có: Bác sỹ Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng 
phòng Công tác  xã  hội,  Bệnh viện Phụ sản Hà 
Nội;  Nguyễn  Hồng  Hải,  Trưởng  ban  TNXP  
Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện Trung 
ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Tỉnh đoàn TN, 
Hội Cựu TNXP tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND 
xã  Chu  Hương  cùng  đại  diện  các  ban,  ngành  
đoàn thể xã Chu Hương.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, vững chãi, mái 
đổ bằng, nền lát gạch men với tổng kinh phí trên 
300 triệu đồng; trong đó Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 

hỗ trợ 70 triệu đồng, Đoàn TN, Hội Cựu TNXP xã 
đóng góp, ủng hộ ngày công…

Đây là một trong 10 ngôi nhà (70 triệu đồng/
nhà)  trong  Chương  trình  tri  ân  cựu  TNXP  có  
hoàn  cảnh  khó  khăn  của  Bệnh  viện  Phụ  sản  
Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền 
thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 
15/7/2020).  Ngoài  cựu TNXP Lý Thị Điện;  Bắc 
Kạn  còn  có  cựu  TNXP  Nguyễn  Công  Đường,  
thôn Nà Làng,  xã Lương Thượng,  huyện Na Rì 
được hỗ trợ xây nhà mới đến nay cũng đã hoàn 
thành. Trước đó, Tỉnh hội Bắc Kạn đã bàn giao 
đầy đủ kinh phí của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 
(02  đợt)  70  triệu  đồng cho hai  gia  đình để  kịp  
khởi công xây nhà mới.

Dịp này, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gửi tặng 
mỗi gia đình 01 triệu đồng để sắp lễ thắp hương 
nhà  mới,  Trung  ương  Đoàn tặng  mỗi  gia  đình  
01 túi quà vật dụng gia đình (bộ ấm chén, phích 
nước, đồng hồ treo tường…).
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Đồng Sỹ Tiến

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI TRI ÂN CỰU 
THANH NIÊN XUNG PHONG BA VÌ

Ngày 12/11/2020 Câu lạc bộ Tình Người 
đã phối hợp với Huyện hội, Huyện đoàn 

Ba  Vì  tổ  chức  Chương  trình  “Mãi  mãi  tình  
người  –  Lan  tỏa  yêu  thương”  trao  tặng  91  sổ  
tiết  kiệm  tri  ân  các  cựu  TNXP  có  hoàn  cảnh  
khó khăn ở huyện Ba Vì tại Trung tâm Văn hóa 
Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì.

Tham dự chương trinh có các vị: Phó Bí thư 
Huyện  ủy,  Chủ  tịch  UBND  huyện  Ba  Vì  Đỗ  
Mạnh  Hưng;  Phó  Chủ  tịch  Câu  lạc  bộ  Tình  
Người  Trần  Ngọc  Việt;  UVĐCT,  Chánh  Văn  
phòng Hội Cựu TNXP Việt Nam Lê Văn Hòa; 
Chánh Văn phòng Ban TNXP TW Đoàn Phạm 
Ngọc  Lâm;  Phó  Chánh  Văn  phòng  MTTQ  
Việt  Nam  Nguyễn  Thị  Ngọc  Hương  cùng 
400 hội viên của CLB. 

Mở  đầu  chương  trình  là  các  tiết  mục  văn  
nghệ  của  hội  viên  CLB  với  những  ca  khúc  đi  
cùng năm tháng: Cô gái mởi đường, Cuộc đời 
vẫn đẹp sao. Điều đặc biệt là một số tiết mục có 
sự tham gia của các đại biểu và cựu TNXP làm 
không khí thêm sôi động. Nhiều cựu TNXP xúc 
động, chảy nước mắt vì lâu rồi mới gặp lại đồng 
đội trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch CLB Trần 
Ngọc  Việt  đã  bày  tỏ  sự  tri  ân  với  các  thế  hệ  
đi  trước,  trong  đó  có  TNXP  đã  cống  hiến  hết  
mình  trong  các  cuộc  kháng  chiến,  sự  nghiệp  
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thông báo đề xuất 
hỗ trợ 50% trong việc xây 11 căn nhà mới cho 
cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã 
được đồng chí Đỗ Mạnh Hưng đồng ý, giao cho 
Huyện đoàn phối hợp.

Chủ  tịch  UBND  huyện  Đỗ  Mạnh  Hưng  đã  
cảm ơn, đánh giá cao hoạt động tri ân của Câu 
lạc bộ, mong có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa với 
Ba Vì, huyện nghèo nhất trong 30 quận, huyện 
của Hà Nội.

Ngay tại buổi lễ, 91 cựu TNXP đã được Chi 
nhánh  BIDV  Ba  Vì  làm  thủ  tục  nhận  sổ  tiết  
kiệm kỳ hạn 3 tháng, mỗi sổ 10 triệu đồng (ảnh 
dưới). Số tiền này do các thành viên Câu lạc bộ 
ủng hộ theo tiêu chí “Cho đi là còn mãi”.

Trước  khi  vào  chương  trình  chính  thức,  400  
thành viên CLB đã tỏa đi các xã thăm hỏi, khảo 
sát với sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên, hội 
viên cựu TNXP và cán bộ sở tại.  Có cựu TNXP 
không thể đi xa  đã được CLB trao tiền tại nhà./.
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Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống 
Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950- 

15/7/2020),  Hội  Cựu  TNXP  huyện  Mường  La  
được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sơn 
La thông qua UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ 100 triệu 
đồng để xây nhà Đại đoàn kết. 

Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể, Huyện hội đã chuyển 
số tiền trên (mỗi nhà 50 triệu đồng) đến các hội viên 
Cà Văn Giót (ảnh bên, người đứng giữa), thuộc Chi 
hội Cựu TNXP xã Chiềng Lao và Cà Thị Pắt thuộc 
Chi hội Cựu TNXP xã Pi Toong có nhà dột nát.

Sau hơn một tháng thi công, được sự giúp đỡ của 
bà con lối xóm, đồng đội cùng với số tiền tiết kiệm, 
giành dụm của gia đình ngôi nhà đã hoàn thành.

Sáng  15/12/2020,  Tỉnh  hội  và  Tỉnh  đoàn  
Bình  Thuận  phối  hợp  tổ  chức  trao  nhà  

“Nghĩa tình đồng đội” cho bà Trà Thị Ngọc Hải 
ở  khu  phố  Giang  Hải  I,  thị  trấn  Phan  Rí  Cửa,  
huyện Tuy Phong.

Bà Hải năm nay đã 69 tuổi, già yếu và đang bị 
bệnh, đi lại khó khăn. Bà đi TNXP ở Đoàn vận 
tải H.50 từ năm 1967, là thương binh hạng 3/4; 
chồng là cựu chiến binh. Hai vợ chồng có 3 con, 
trong đó con gái lấy chồng sinh 2 con đều bị mù 
từ nhỏ. Gia đình sống trong căn nhà hư hỏng, cũ 
kỹ, dột nát. Trước hoàn cảnh đó, Tỉnh hội đã phối 
hợp với Tỉnh đoàn xin tài trợ xây cho Bà ngôi nhà 
mới, trị giá 50 triệu đồng.

Trong buổi lễ trao nhà, Hội Cựu TNXP tỉnh, 
huyện, địa phương, Tỉnh đoàn…đã trao tặng cho 
Bà những món quà thiết thực cho cuộc sống.

Ngày  12/10/202,  Huyện  hội  Tân  Hưng  
phối  hợp  với  nhóm  gia  đình  Facebook  

Cựu  TNXP  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  tổ  chức  
khảo sát để tặng quà cho 160 người nghèo, khó 
khăn thuộc 03 xã biên giới. Trong đó có 59 hội 

Tô Văn Thắng 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Thu Thủy

NIỀM VUI CÓ NHÀ MỚI
CỦA HAI CỰU TNXP MƯỜNG LA

BÌNH THUẬN TRAO NHÀ “NGHĨA TÌNH 
ĐỒNG ĐỘI” CHO HỘI VIÊN NGHÈO

KHẢO SÁT TẶNG QUÀ CHO CỰU TNXP 
HUYỆN TÂN HƯNG, LONG AN

viên cựu TNXP, 61 nạn nhân chất độc da cam, 60 
Việt kiều Campuchia hồi hương. Tổng cộng các 
phần quà trị giá 56 triệu đồng

Hội Cựu TNXP huyện Tân Hưng đã thực hiện 
rất  tốt  công tác  vì  nghĩa tình đồng đội,  thường 
xuyên vận động các nhà hảo tâm chăm lo đời sống 
cho rất nhiều đồng đội khó khăn. Trong số các 
nhà  hảo  tâm  có  chị  Tâm  Nguyên,  Quận  12  và  
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gia  đình các  hội  viên khá giả  ở  Thành phố Hồ 
Chí Minh tham gia góp trên 10 triệu đồng vào 
quỹ “Xuân ấm tình đồng đội” để thăm tặng quà 
Tết Canh Tý cho 20 hội viên cựu TNXP có hoàn 
cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Huyện hội Tân Hưng đã phát động 
các hội cấp xã tham gia thăm hỏi hội viên tại địa 
phương  trị  giá  73  triệu  đồng.  Qũy  nghĩa  tình  
đồng đội của Huyện thăm hỏi, tặng quà cho 13 
hội viên bệnh tật, động viên hội viên và gia đình 
27 triệu đồng.

     Lê Bá Phước
Chủ tịch Tỉnh hội Long An

CỰU TNXP CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG BỊ LŨ LỤT

Hưởng  ứng  lời  kêu  gọi  của  UBTrung  ương  MTTQ  Việt  Nam,  Hội  Cựu  TNXP  Việt  Nam,  
chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ, lụt; với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, Hội 

Cựu TNXP các tỉnh, thành phố trong cả nước đã vận động, quyên góp tiền bạc, vật chất hỗ trợ 
người dân bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Số tiền vận động được các Hội 
đã chuyển về MTTQ tỉnh, Trung ương Hội… Ngoài ra, một số đơn vị còn trực tiếp chuyển tới tận 
tay đồng bào miền Trung; tổng hợp tin từ các CTV.

 Cần Thơ

Kim Hai

Ban  Thường  vụ  Hội  Cựu  TNXP  thành  phố  
đã  tổ  chức  quyên  góp  trong  cán  bộ,  hội  viên  
được 18.160.000 đồng; gửi về Trung ương Hội 
4,1  triệu  đồng;  gửi  về  MTTQVN  thành  phố  
14.160.000 đồng.

Cán bộ Thành hội ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

 Hải Dương

Vũ Thanh Sa
Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương

Cán bộ, hội viên cựu TNXP các xã, phường, 
thị  trấn  trong  tỉnh  đã  tự  nguyện  đóng  góp  
được  202.690.000đ.  Toàn  bộ  số  tiền  trên  đã  
được chuyển đến Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng 
Bình để giúp đỡ các cựu TNXP gặp khó khăn 
sớm ổn định cuộc sống.
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 Thái Bình

Đặng Văn Bộ
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình

Các cấp Hội Cựu TNXP vận động quyên góp 
được  trên  100  triệu  đồng,  trong  đó  chuyển  về  
MTTQ tỉnh 50 triệu đồng. 

Đáng chú ý là các cấp hội trong tỉnh đã hưởng 
ứng  mạnh  mẽ,  không  những  vận  động  trong  
hội viên mà còn vận động nhiều đối tượng khác 
tham gia; trong số đó phải kể đến Hội xã Bách 
Thuận, huyện Vũ Thư.

Hội Cựu TNXP xã Bách Thuận đã phối hợp 
với  Ban  Trị  sự  chùa  Từ  Vân  tuyên  truyền  vận  
động nhân dân, phật tử và toàn thể hội viên Hội 
Cựu TNXP của địa  phương quyên góp ủng hộ 
500 suất quà (mỗi suất gồm; 10 kg gạo, 01 thùng 
mỳ tôm, 01 gói ngũ cốc…), cùng hàng trăm bộ 
quần áo, hàng ngàn cuốn vở học sinh và nhiều 
nhu yếu phẩm khác. 

Ngày 26/10/2020, đoàn cứu trợ do ông Nguyễn 
Như Hậu, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn (ảnh 
dưới –bìa phải) đã đã lên đường vào tỉnh Quảng 
Trị, trao cho nhân dân và trẻ em ở xã Hướng Hiệp, 
huyện Đa Krong.

Trước giờ xuất phát, ông Hậu chia sẻ: “Chúng 
tôi hứa với mọi người ở nhà sẽ đến tận nơi, trao 
hàng  tận  tay  những  người  cần  nó  nhất.  Tuy  giá  
trị  hàng  còn  ít,  nhưng  với  tấm  lòng  của  “quê  
hương  5  tấn”,  trong  500  suất  quà,  mà  chúng  ta  
“chi  viện”  cho  đồng  bào  miền  Trung  chắc  chắn 
có gạo nhiều hơn….”

 Ninh Bình

Lê Lan
Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nình Bình

Tính đến ngày 20/11/2020 đã huy động được 
hiện vật và tiền tổng giá trị là 136.860.000đ. Số 
tiền,  hàng  trên  đã  chuyển  đến  UBMTTQ  Việt  
Nam các cấp trong tỉnh và trực tiếp cho Hội Cựu 
TNXP tỉnh Quảng Bình.

Ngày 06/11/2020 chuyến hàng đã đến Quảng 
Bình (nơi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước  có  đơn  vị  C905  TNXP  Ninh  Bình  sống,  
phục vụ chiến đấu, được người dân Quảng Bình 
cưu mang, che chở). Hàng gồm có: 1.850kg gạo, 
675 thùng mì tôm, 191 thùng nước lọc, 62 thùng 
(gồm sữa, lương khô, ngô rang); 70 bao quần áo, 
1.240 quyển sách vở học sinh.
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 Huyện Kim Bảng- Hà Nam

Tạ Thị Hóan 
Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Kim Bảng

Hội Cựu TNXP huyện Kim Bảng phát  động 
ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, mỗi hội 
viên tối thiểu 30.000đ. Nhưng nhiều cán bộ, hội 
viên đã ủng hộ từ 100 - 300 ngàn đồng; tổng số 
tiền  ủng  hộ  là  15.040.000đ.  Theo  chỉ  đạo  của  
UBMTTQVN  huyện  Kim  Bảng,  Huyện  hội  đã  
chuyển số tiền trên về Hội Chữ thập đỏ huyện. 

Hiện,  lãnh  đạo  hội  các  xã,  thị  trấn  vẫn  tiếp  
tục vận động ủng hộ để chia sẻ bớt khó khăn với 
đồng bào miền Trung thân yêu.

KẾT QUẢ ỦNG HỘ CỰU TNXP MIỀN TRUNG
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG HỘI

STT Ngày Nộp Đơn vị ủng hộ Số tiền
I Các công ty, doanh nhân (do Phó Chủ tịch Thân Đức Nam 

vận động)
500,000,000

1 26/10 Cty CP tập đoàn Hưng Thịnh 200,000,000

2 27/10 Chủ tịch HĐQT CTY Thiên Niên Kỷ 100,000,000

3 28/10  Công ty CP hạ tầng kỹ thuật TP 
HCM 

100,000,000

4 28/10  Công Ty Phát Đạt 100,000,000

II Cơ quan
Trung ương Hội

 32,000,000

III Các Tỉnh, Thành hội  654,010,000

1 28/10 Tỉnh hội Tiền Giang 5,000,000

2 30/10 Tỉnh hội Cao Bằng 500,000

3 2/11 Tỉnh hội Long An 2,000,000

4 3/11 Thành hội Hà Nội 5,000,000

5 3/11 Tỉnh hội  Đắk Nông 1,000,000

6 4/11 Tỉnh hội Lâm Đồng 20,000,000

7 4/11 Tỉnh hội ĐăkLăk 15,000,000

8 4/11 Tỉnh hội Bình Dương 12,000,000
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9 4/11 Tỉnh hội Bà Rịa - Vũng Tàu 10,000,000

10 4/11 Tỉnh hội Hậu Giang 5,000,000

11 4/11 Tỉnh hội Cần Thơ 4,100,000

12 9/11 Tỉnh hội Vĩnh Phúc 50,000,000

13 11/11 Tỉnh hội Bình Phướcc 10,000,000

14 11/11 Tỉnh hội Thừa Thiên Huế 3,000,000

15 13/11 Thành hội Đà Nẵng 30,000,000

16 13/11 Tỉnh hội Quảng Trị 4,000,000

17 16/11 Tỉnh hội Khánh Hòa 17,000,000

18 16/11 Tỉnh hội Gia Lai 15,000,000

19 17/11 Tỉnh hội Bạc Liêu 1,000,000

20 18/11 Tỉnh hội Hòa bình 47,330,000

21 18/11 Tỉnh hội Đồng Nai 16,200,000

22 18/11 Tỉnh hội Phú Thọ 10,000,000

23 18/11 Tỉnh hội Lai Châu 9,000,000

24 18/11 Tỉnh hội Yên Bái 5,000,000

25 19/11 Tỉnh hội Phú Yên 38,000,000

26 19/11 Tỉnh hội Bình Thuận 20,000,000

27 20/11 Tỉnh hội Điện Biên  20,000,000

28 23/11 Tỉnh hội Tây Ninh (2 đợt) 40,630,000

29 23/11 Tỉnh hội Hà Nam 25,000,000

30 24/11 Tỉnh hội Bắc Kan 13,000,000

31 24/11 Tỉnh hội Quảng Nam 5,000,000

32 25/11 Tỉnh hội Thanh Hóa 15,000,000

33 27/11 Tỉnh hội Bắc Ninh 73,800,000

34 7/12 Tỉnh hội Hưng Yên 11,450,000

35 8/12 Thành hội Hồ Chí Minh 10,000,000

36 17/12 Tỉnh hội Thái Bình 85,000,000

 Tổng cộng 1,186,010,000
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SỐ TIỀN TRÊN ĐÃ ĐƯỢC PHÂN BỔ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH NHƯ SAU

TT Phân bổ Số tiền (VNĐ)

1 Tỉnh hội Quảng Trị 150,000,000

2 Tỉnh hội Quảng Ngãi 150,000,000

3 Tỉnh hội Quảng Nam 150,000,000

4 Tỉnh hội Hà Tĩnh 120,000,000

5 Tỉnh hội Quảng Bình 120,000,000

6 Tỉnh hội Thừa Thiên Huế 120,000,000

7 Thành hội Đà Nẵng 70,000,000

8 Tỉnh hội Nghệ An 70,000,000

9 Tỉnh hội Phú Yên 70,000,000

10 Tỉnh hội Bình Định 70,000,000

11 Quỹ Nghĩa tình đồng đội
của TW Hội

96,010,000

 CỘNG 1,186,010,000

Tạ Thị Hồng Hạnh

Vừa qua, liên tục mấy cơn bão đổ vào 
miền Trung kèm theo mưa lớn gây 
lũ lụt nặng nhiều địa phương. Tỉnh 

Quảng Bình là một trong vùng bị ảnh hưởng bão 
nhiều. Hướng về miền Trung thân yêu, nhiều 
đoàn từ thiện, nhà hảo tâm trong nước đã đến 
chia sẻ, động viên tặng quà nhân dân vùng bị 
bão lụt. Những phần quà tuy nhỏ nhưng nặng 
nghĩa tình đối với đồng bào miền Trung chịu 
nhiều mất mát hy sinh trong cơn đại hồng thủy.

Tuy nhiên, có những đoàn từ thiện, nhà từ 
thiện không có người địa phương hướng dẫn 
kết nối, không liên hệ thông qua chính quyền 
xã, thôn, tổ dẫn đến việc tặng quà bị chồng 
chéo trùng lặp. Có nơi liên tiếp được nhận quà 
ủng hộ bão lụt do đến dễ hơn hoặc gần các con 
đường lớn. Trong khi đó, người dân ở những 
khu dân cư “neo” ở vùng sâu, xa, vùng rừng 

NẶNG NGHĨA TÌNH VỚI NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ 
đồi, sông suối, ao hồ, bị cách ly do lũ lụt không 
nhận được quà. 

Để những phần quà đến đúng địa chỉ, rất cần 
những “hoa tiêu” cần mẫn tìm dò đường, khảo 
sát, chuẩn bị trước nơi cần đến, cần giúp đỡ kịp 
thời. Dù định cư trong vùng lũ, nhưng các thành 
viên Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) 
tỉnh Quảng Bình tạm gác lại công việc gia đình, 
làm hoa tiêu cho các đoàn từ thiện đến thăm, 
trao quà các nơi bị thiệt hại nặng, trong đó có 
vùng sâu, xa, vùng cao như các huyện Tuyên 
Hóa, Minh Hóa... Lãnh đạo chi hội đã phân 
công người đi khảo sát các vùng trong tỉnh bị 
thiệt hại nặng do bão lũ; khu dân cư, hộ gia đình 
khó khăn cần hỗ trợ giúp đỡ thông qua lãnh đạo 
chính quyền xã, thôn. 

Theo cựu TNXP Lê Thị Thuận (ảnh trên, bìa 
trái), Ủy viên Ban chấp hành Hội HTGĐLS Việt 
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Duy Hiển

Nam,  Chi  hội  trưởng  Chi  hội  HTGĐLS  tỉnh  
Quảng Bình, trước và trong tháng 11-2020, Chi 
hội  đã tổ chức đón các đoàn từ thiện đến tặng 
quà  đồng  bào  lũ  lụt  và  cùng  các  đoàn  đến  địa  
phương trao quà:  Hội  HTGĐLS Việt  Nam, các  
Chi  hội  HTGĐLS  tỉnh  Sơn  La,  tỉnh  Nghệ  An,  
thành phố Hải  Phòng,  quận Hoàng Mai,  Đoàn 
tìm  kiếm  tài  năng  trẻ  Hà  Nội,  Công  ty  Gara  ô  
tô Sài Gòn, Hội Cựu TNXP thị xã Phước Long 
(Bình  Phước).  “Có  đoàn  đến  ngay  đợt  mưa  to,  
chúng tôi cùng các anh, chị trong đoàn bị mưa ướt 
áo quần. Lạnh nhưng lòng ấm áp. Cố gắng không 
để những phần quà bị ướt đến sớm trao cho bà con 
mình đang ở các khu dân cư rốn lũ, bùn sình vẫn 
còn vương vấy  các  ngả  đường làng.  Ngấn lũ  còn 
in  trên  mỗi  vách nhà và  trên  thân cây  xoài,  cây  
mít...  Có  gia  đình mất  trắng,  mấy năm trời  làm 
lụng sắm sửa trong nhà, nuôi được con gà, con lợn 

bị lũ cuốn sạch”. Bà Lê Thị Thuận xúc động nói. 
1.200 phần quà từ các đoàn từ thiện về trao 

bà con vùng lũ mà bà Thuận cho chúng tôi biết 
không nhiều,  nhưng rất  quý  báu.  Trong số  các  
đoàn  đến  trao  quà,  có  những  cựu  chiến  binh,  
cựu TNXP tuổi “xưa nay hiếm”.

Vừa  tiếp  đón  và  “phân  tuyến”  cho  các  đoàn  
từ  thiện  đến  tặng  quà  dân  vùng  lũ,  các  thành  
viên trong Chi hội HTGĐLS tỉnh Quảng Bình: 
Nguyễn  Minh  Tiến,  Mai  Hữu  Tước,  Lưu  Đức  
Hùng, bà Đinh Thị Mùi, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn 
Thị Thia… còn vận động quyên góp tiền, gạo, mì 
tôm, áo quần và một số mặt hàng nhu yếu khác. 
Tổng cộng chi hội đã vận động quyên góp được 
1.500 phần quà, trong đó Chi hội trưởng Lê Thị 
Thuận đã vận động được 120 phần quà. 
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Những  năm  tháng  làm  việc  và  cống  
hiến cho Mặt trận là những ngày đáng 
nhớ và  đáng  sống.  Đáng  nhớ vì  việc  

Mặt trận là việc của dân, còn đáng sống cũng vì 
những điều người dân mong mỏi từ Mặt trận – 

NHỮNG NĂM THÁNG
ĐÁNG NHỚ VÀ ĐÁNG SỐNG

nơi đại  diện cho tiếng nói và bảo vệ quyền, lợi  
ích chính đáng của nhân dân. Đó vừa là niềm tự 
hào vừa là  trách nhiệm mà những vị  cán bộ Mặt  
trận dù không còn công tác trên các cương vị lãnh 
đạo của Mặt trận nhưng vẫn điều hành và cổng hiến 
tâm sức của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc.

Những lần đi vào tâm bão
Với ông Vũ Trọng Kim, những năm tháng gắn 

 Phan Ba - Hội Cựu TNXP huyện Ea Súp

Trong  2  ngày  14  và  15/12/2020  Hội  Cựu  
TNXP huyện Ea Súp (Đắk Lắk), đã phối 

hợp với Hội Cựu TNXP 2 xã 2 xã Ea Rốc và Ya 
Tơ  Mốt  trao  tiền  hỗ  trợ  cho  33  hội  viên  Cựu  
TNXP có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng lũ 
lụt trong thời gian qua. Trong đó 20 hội viên xã 
Ea Rốc được hỗ trợ 21.5 triệu đồng, 13 hôi viên 
xã Ya Tơ Mốt được hỗ trợ 13,5 triệu đồng.

HỘI CỰU TNXP HUYỆN EA SÚP CHI TRẢ HỖ TRỢ TIỀN CHO HỘI VIÊN BỊ ẢNH 
HƯỞNG DO THIÊN TAI LŨ LỤT

Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Hội Cựu TNXP 
tỉnh  Đắk  Lắk,  Hội  Cựu  TNXP  huyện  Ea  Súp  
đang tiến hành làm 2 nhà từ nguồn Quỹ nghĩa 
tình đồng đội tặng 2 hội viên khó khăn về nhà 
ở tại xã Ea Rốc, dự kiến sẽ bàn giao trước khi 
Xuân về, Tết đến./.

Danh Bình

CỰU TNXP TRƯỜNG SƠN ĐỖ THỊ ẢI KHÁNH THÀNH NHÀ TÌNH NGHĨA

Sau  gần  4  tháng  thi  công  ngôi  nhà  mái  
bằng  khang  trang,  kiến  trúc  đẹp,  với  

diện tích xây dựng 150 m2  khép kín của cựu 
TNXP Trường Sơn (TS) Đỗ Thị Ải ở xã Cảm 
Nhân,  huyện Yên Bình,  tỉnh Yên Bái  đã  cơ  bản  
hoàn thành, đang hoàn thiện các khâu cuối cùng.

Sáng ngày 19/12/2020, Hội TS tỉnh Yên Bái 
đã tổ chức gắn biển nhà tình nghĩa với sự có 
mặt của các đồng chí trong Hội TS tỉnh Yên Bái: 
Đại tá Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch; Trung 
tá  Nguyễn Thị Yến -  Chủ tịch  Hội  Nữ CSTS 
tỉnh;  Hội truyền thống Trường Sơn -  Đường 
Hồ Chí Minh Việt Nam: Đại tá Thái Khắc Thế 
- Trưởng ban Chính sách, Đại tá Đoàn Danh 
Bình - Phó Chánh Văn phòng, Thượng tá Tô Thị 
Dung - Phó ban Tài chính, Trung tá Nguyễn Thị 
Thu Yến - Phó Chủ tịch Hội nữ CSTS -  Đường 
Hồ Chí Minh.

Về phía địa phương có các đồng chí: Đặng Huy 
Chuân - Chủ tịch Hội TS huyện Yên Bình, Đặng 
Thị Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND xã, Hoàng Thị 
Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐND xã, Thượng 
úy Trần Văn Tuân - Trưởng Công an xã, đại diện 
cấp ủy, chính quyền thôn Tích Cốc…  

Với hỗ trợ ban đầu 40 triệu đồng của Hội TS 
tỉnh  Yên  Bái,  được  ủng  hội  xi  măng  từ  chính  

Các đại biểu đến chia vui với gia đình bà Đỗ Thị Ải

quyền  xã,  Hội  TS  huyện  Yên  Bình,  sự  giúp  đỡ  
của đồng đội và gia đình chung tay ngôi nhà có giá trị 
ước tính hàng trăm triệu đồng đã cơ bản hoàn thành

Đón  nhận  tình  cảm  từ  Hội  Trường  Sơn  
các  cấp  dành  cho  mình,  quà  tặng  chúc  mừng  
của UBND xã và các đoàn, hội viên Đỗ Thị Ải 
xúc động cảm ơn đồng đội Trường Sơn, chính 
quyền xã, các nhà hảo tâm… Từ nay sống trong 
ngôi nhà tình nghĩa này bà không nơm nớp lo 
sợ nhà sụp đổ như ngôi nhà cấp 4 xưa nữa. 
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bó với Mặt trận là nhiều đêm thức trắng khi bão 
lũ đổ về, khi ấy gánh nặng không chỉ đến từ hai vai 
vừa là Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯMTTQ 
Việt Nam vừa là Trưởng ban Cứu trợ Trung ương 
và đến từ mỗi lần đi vào tâm bão

Còn nhớ, chỉ riêng năm 2013, đi kèm với 70 
tỷ đồng cứu trợ là hàng trăm quyết định cứu trợ 
lớn nhỏ được ban hành. Ông Vũ Trọng Kim bảo, 
không lo sao được khi mỗi lần đặt bút ký là lòng 
tự hỏi: Số tiền này - sự chắt chiu dành dụm của cả 
cộng đồng - có đến thẳng tay bà con và sẽ giúp bà 
con những gì?

Đó là điều ông luôn trăn trở. Kể từ khi dược 
Đảng và Mặt trận giao trách nhiệm làm công tác 
cứu trợ, những đêm mất ngủ trong bão, những bức 
điện hỏa tốc từ các địa phương gửi về báo cáo số 
người thiệt mạng từ các sự cố thiên tai mới là cú sốc 
làm ông bao phen nghẹt thở.

Phải gọi đó là những chuyến đi nghẹt thở theo 
nhiều nghĩa. Tôi bị ám ảnh khi nhìn thấy những 
mái nhà, hay cả một vùng bị trôi dạt theo cơn lũ, 
lại thấy phận người mong manh khi đến thắp nén 
nhang cho hai cô giáo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Bình

Hai cô giáo đều bụng mang dạ chửa vậy mà 
vẫn đi hàng chục cây số chỉ để báo cho học sinh 
của mình không đến trường nữa. Rồi chẳng ai 
cầm được nước mắt khi trong lũ dữ, một người 
mẹ già nói với các con thế này: “Nếu nước lên 
cao quá, mẹ sẽ bỏ tay ra. Mình mẹ trôi đi thôi 
nhé”. Bà cụ nói chuyện sinh ly tử biệt thản nhiên 
như không. Nhưng hành dộng của bà không gây 
ngạc nhiên, vì trong sâu thẳm tâm hổn bất cứ 
người phụ nữ Việt Nam nào cũng vậy, họ sẵn sàng 
hy sinh bản thân mình cho những đứa con, cho gia 
đình và cho cả đất nước, ông Vũ Trọng Kim nhớ lại.

Những đêm trắng chỉ thấy nước ngập mênh 
mông. Cả đoàn dầm mưa đến từng nhà dân, hoặc đi 
giám sát kiểm tra công tác cứu trợ. Nhưng lúc nào, 
chúng tôi cũng chỉ thấy ông vượt lên dẫn trước. Chỉ 
có ánh mắt không giấu được âu lo, xót xa khi phải 
chứng kiến những gì mà đồng bào miền Trung phải 
chịu đựng vì không chỉ đó là quê nhà mà còn bởi 
trách nhiệm của một người cán bộ Mặt trận.

Ông Vũ Trọng Kim bảo rằng những năm gắn bó 
với công tác Mặt trận càng khiến cho ông có thêm 
sức chịu đựng phi thường. Bởi nếu không thì sẽ không 
thể làm được nhiệm vụ mà Đảng và Mặt trận giao phó. 
Hiến pháp 2013 đã hiến định chức năng Mặt trận là đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
các tầng lớp nhân dân và đặc biệt lần đầu tiên hiến định 

Dạ Yến – Tuệ Phương
Theo Báo Đại đoàn kết số đặc biệt Kỷ niệm 90 năm ngày

thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

chức năng giám sát và phản biện xã hội. Chính vì thế 
việc Đảng và Nhà nước giao Mặt trận làm công tác 
cứu trợ là hoàn toàn hợp lý.

Với ông, phòng chống bão lũ hay các sự cố 
thiên tai giống như mệnh lệnh chiến đấu, lơ là 
một chút là sẽ làm tiêu hao sức lực, tài sản của 
dân. Chính vì vậy, ban cứu trợ các địa phương 
phải luôn luôn được kiện toàn. Ban cứu trợ phải 
có trách nhiệm điều hành chỉ đạo giữa ban chỉ 
đạo cấp tỉnh xuống huyện, xã và thôn mới tránh 
dược tình trạng chồng lấp lên nhau trong cứu trợ...

Cho đến bây giờ, khi ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn 
tham gia công tác Mặt trận trong vai trò là Uy viên 
Đoàn Chủ tịch ƯBTƯ MTTQ-Việt Nam, ông còn 
là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt 
Nam, là một đại biểu dân cử.  Chúng tôi hiểu rằng 
ông vẫn chẳng có ngày nghỉ, vẫn đi về giữa bộn bề 
công việc. Việc của Mặt trận. Việc của một đại biếu 
dân cử. Việc chăm lo cho các cựu thanh niên xung 
phong. Chẳng việc nào có thể lơ là nên nhiệm vụ 
nào với ông cũng là mệnh lệnh chiến đấu.

Trong không khí những ngày cả nước kỷ niệm 
90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim 
cho rằng, 90 năm ra đời, phát triển, MTTQ Việt 
Nam trải qua các thời kỳ với các tên gọi khác nhau. 
Nhưng ở thời kỳ nào, Mặt trận đều đáp ứng được 
yêu cầu của thời đại.

Để có được MTTQ như hiện nay là một quá 
trình khó khăn, gian khổ nhưng tuyệt vời ở 
những phương thức vận động, tập hợp rất khác 
nhau. Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, nếu nghiên 
cứu lại sẽ thấy thú vị ở những con đường cách 
mạng Việt Nam với những sáng kiến, chiến lược 
hài hòa. “Vì nếu chúng ta chi làm theo lối rập 
khuôn, duy ý chí, không biết phát huy sức mạnh 
từng thời điểm, từng thời kỳ lịch sử thì không 
giải quyết được”- ông Vũ Trọng Kim khẳng định.

Nêu cao mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ 
trong nhân dân và mục tiêu hạnh phúc cho mọi 
người trong giai đoạn hiện nay, ông Vũ Trọng 
Kim khẳng định vai trò của Mặt trận rất quan 
trọng để làm sao dân chủ kết hợp với hạnh phúc. 
Nếu như dân chủ mà không hạnh phúc thi nói 
suông. Cho nên bài học cho hôm nay la phải bảo 
vệ và củng cố nền độc lập dân tộc, dân chù cho 
nhân dân và hạnh phúc cho mọi người, không 
để ai bị bỏ lại phía sau.
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tới đào huyệt, chôn cất. Không ai cầm được nước 
mắt khi làm nhiệm vụ, vừa xót thương, vừa cẩn 
trọng với đồng đội của mình. Thi thể của các chị, 
các anh được đồng đội dùng cồn lau rửa, khâm 
liệm chu đáo và được thay quần áo TNXP mới. 
Những thi thể không còn nguyên vẹn được đưa 
vào túi ni lông, xếp thành hàng, đặt vào một bộ 
quần áo TNXP mới.  Từng ngôi mộ được đánh 
số, vẽ sơ đồ cẩn thận. “Trong giờ phút biệt li về 
âm giới xa xăm chúng tôi trên dương trần luôn 
tưởng nhớ các anh đã hy sinh cho nền Độc lập 
Tự do của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh tuổi xuân 
cho độc lập tự do, sống tận tụy, mọi người yêu 
quý,  chết  thủy chung mọi người  tiếc  thương ôi  
thôi  thôi!  Vĩnh  biệt  các  anh  các  chị.  Cầu  vong  
linh cõi tiên cảnh nhàn du, yên thân xác đất nơi 
tĩnh thổ. Âm dương cách biệt biết đâu bây giờ, 
về theo tiên đế liền tổ liền tông. Cầu mong vĩnh 
biệt linh hồn thoát siêu”. Lời vĩnh biệt đồng đội 
năm nào, ông Vĩnh vẫn nhớ như in.

Hàng năm đến ngày giỗ của 60 liệt sỹ TNXP 
anh  hùng,  ông  Vĩnh  lại  về  dâng  hương  tưởng  
nhớ  đồng  đội  ở  Khu  di  tích  Lịch  sử  Quốc  gia  
TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái anh hùng. 

Đó  là  ông  Nguyễn  Ngọc  Vĩnh,  sinh  
năm  1948,  Chi  hội  trưởng  Chi  hội  
Cựu TNXP miền Đại Kim và Thanh 

Quang, Ủy viên BCH Hội Cựu TNXP phường 
Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

     Ông gia nhập TNXP tháng 6/1972, thuộc 
C912;  tháng  9/1972  ông  chuyển  sang  C914,  
tháng 12/1972 chuyển sang C915-N91 Bắc Thái, 
làm nhiệm vụ mở đường san lấp hố bom, trung 
chuyển quân lương phục vụ chiến đấu, bảo đảm 
giao thông vận tải thông suốt. 

Trong  12  ngày  đêm  cuối  tháng  12/1972,  ga  
Lưu  Xá  và  ga  Quán  Triều  bị  bom  B52  của  Mỹ  
đánh phá liên tục, khiến tồn đọng gần 2 vạn tấn 
hàng hóa, lương thực thực phẩm. Nhu cầu giải 
tỏa hàng hóa tại đây trở lên hết sức cấp bách. Với 
tinh thần “Sống bám cầu đường, chết kiên cường 
bất khuất”, các cán bộ chiến sỹ C915 dũng cảm 
bám  trụ  hoàn  thành  xuất  sắc  nhiệm  vụ  được  
giao.  3 giờ sáng ngày 18/12 năm 1972;  B52 Mỹ 
rải thảm Thái Nguyên, ông Vĩnh và ông Hoàng 
Văn Đoàn (Võ Nhai) bị vùi lấp, đến 5h được Đội 
trưởng TNXP N91 Nghiêm Văn Đạo và cán bộ 
vật tư Trịnh Xuân Nga cứu.

Chập tối 24/12, số lương thực, hàng hoá quốc 
phòng  tồn  đọng  ở  ga  Lưu  Xá  cơ  bản  đã  được  
giải toả, cả đơn vị còn chưa kịp ăn cơm thì còi 
báo động rú lên, 66 cán bộ và đội viên Đại đội 
915 cùng đồng chí Đội phó Đội 91 Nguyễn Thế 
Cường và 2 thủ kho lương thực đã vào hết 2 hầm 
trú ẩn ở Khu tập thể Bệnh viện Gang thép Thái 
Nguyên. Sáu tốp máy bay ném bom chiến lược 
B52 và các máy bay chiến thuật của Mỹ với hàng 
trăm chiếc đánh phá vào các khu vực trọng điểm 
thuộc  vùng  công  nghiệp  phía  Nam  thành  phố  
(nơi có “cảng cạn” ga Lưu Xá và nhà máy Gang 
thép).  Bom rơi  trúng hầm, 62 người  (gồm Đội  
phó Đội 91 Nguyễn Thế Cường; 59 cán bộ, đội 
viên Đại  đội  915  và  02  cán  bộ  thủ  kho  của 
Ty Lương thực) hy sinh; 07 cán bộ, đội viên 
Đại đội 915 bị thương. 

Sau khi còi báo yên, các lực lượng đơn vị gần 
đó và nhân dân địa phương đã tập trung đào bới, 
tìm kiếm những người bị vùi lấp do sập hầm. Các 
thi thể được chuyển về một cánh đồng gần Ng-
hĩa trang Dốc Lim. Ở đó có hơn ba chục cán bộ 
chiến sĩ của các đại đội thuộc Đội 91 được điều 

GƯƠNG SÁNG CỰU TNXP
ĐẠI ĐỘI 915 GIỮA ĐỜI THƯỜNG



TRUYỀN THỐNG - NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI 45

Mỗi lần như thế ông lại tự nhủ mình phải sống 
tốt hơn cho cả phần những đồng đội đã hy sinh.

Do di chứng của vết thương khi bị bom vùi 
lấp, sức khỏe ông suy giảm nhiều. Là thương 
binh hạng 3/4 “thương tật 53%”, thị lực kém 
“5/10”, 2 tai phải đeo tai nghe, nhưng ông và vợ 
đã xây dựng kinh tế gia đình khá giả, nuôi dạy 4 
người con trưởng thành. Gia đình ông đã hiến 
gần 40 m2 đất cho địa phương. Không có phụ 
cấp, không kinh phí hoạt động, nhưng ông vẫn 
luôn hăng hái, cùng các hội viên trong chi hội có 
nhiều hoạt động thiết thực. Ông đã cùng BCH 
Hội Cựu TXNP phường Đồng Tiến tập hợp và 
đã vận động hội viên xây dựng “quỹ nghĩa tình 

Nguyễn Văn Hanh
Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến,

TX Phổ Yên, Thái Nguyên

PHƯƠNG PHÁP CHÀ XÁT CỦA CỐC ĐẠI PHONG
- Sơ lược:

1. Phép chà xát bàn tay:  2. Phép chà xát cánh tay:

Cốc Đại Phong từ thuở nhỏ học đêm ngày để dự bị cho cuộc thi của triều đình, vì học quá 
ông bị đuối sức. Tới tuổi trung tuần, sức khỏe của ông càng ngày càng giảm. Mặc dù chưa tới 
40 tuổi, mắt ông đã mờ, hay bị chóng mặt, đau lưng và đau chân. Lúc đó thân sinh của ông 
quyết định dạy cho ông phương pháp chà xát mà phương pháp này đã truyền từ đời này sang 
đời khác. Ông tập chỉ chừng nửa năm, các bệnh đều biến mất, sức khỏe dần phục hồi. 

Từ đó đến hơn 30 năm sau ông vẫn tập đều, đến năm 78 tuổi, tai và mắt ông vẫn còn thính 
và tin tường. Để phổ biến cho thế hệ sau, ông đã hệ thống hóa phương pháp tập và thay vì 
giữ bí mật, ông đã cho phổ biến tập “phép thoa bóp dưỡng sinh”. Quyển sách nhỏ này khi 
in ra đã bán chạy hơn 3 triệu cuốn. . Đây là phương pháp chà xát tốt làm cho kinh mạch lưu 
thông, máu chạy đều, các khớp xương dẻo ra. Sau khi tập các động tác này, người tập sẽ thấy 
thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn.

a. Phương pháp: Phép này cốt chà nóng bàn 
tay

  - Trước hết bàn tay phải nắm lấy lưng bàn tay 
trái và chà xát thật mạnh 10 lần. 

  - Sau đó lấy bàn tay trái nắm lấy lưng bàn tay 
phải và chà xát thật mạnh 10 lần. 

 b. Mục đích:
  - Theo y học Đông Phương, bàn tay là nơi 

cuối của đường huyệt thủ thái dương nối với đầu 
và đường huyệt thủ thái âm bắt đầu từ ngực, vì 
thế chà xát bàn tay là phép tắm khô. Phép này 
làm cho khí huyết lưu thông, làm cho ngón 
tay mềm mại và các kinh huyệt thông nhau, 
phép này cũng giúp sức cho các phép sau.

a. Phương pháp:
 - Bàn tay phải nắm chặt phía bụng cánh tay 

trái, rồi xoa mạnh từ cổ tay tới bả vai, rồi từ bả 
vai xoa mạnh vào phía lưng tay trái xuống lưng 
bàn tay, xoa 10 lần. 

 - Sau đó đổi tay, lấy tay trái xoa bụng tay phải 
tới bả vai và phía lưng tay phải, xoa 10 lần. 

 b. Mục đích: 
 - Phép chà xát vào cánh tay làm thông các 

huyệt đạo vùng tay, giúp ngừa bệnh tê thấp và 
các bệnh khác ở vùng cánh tay và bả vai. 

đồng đội”, hỗ trợ cho những hội viên nghèo, có 
hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế tăng 
gia sản xuất, sửa chữa nhà; tổ chức thăm hỏi 
tặng quà cho các hội viên thương bệnh binh gia 
đình, liệt sỹ, cao tuổi, ốm đau hộ nghèo.… đã 
có hàng trăm lượt hội viên được tặng quà với 
tổng số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. 
Nhờ đó, cuộc sống của nhiều hội viên xưa rất 
khó khăn nay đã đổi thay rõ rệt...

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, 
năm 2016, ông Vĩnh được UBND thị xã tặng 
Giấy khen, năm 2017 ông được tặng Giấy khen 
của Hội Cựu TNXP thị xã Phổ Yên và Kỷ niệm 
chương cựu TNXP của Trung ương Đoàn.
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7. Phép chà xát chân: 8. Phép chà xát đầu gối:
 a. Phương pháp:
    - Để hai bàn tay nơi chân phải gần háng, cả 

hai tay đều chà mạnh từ đùi tới cổ chân. Xong lại 
chà lên ngược lại. Mỗi lần chà lên và xuống là một 
lần, chà 10 lần. Sau đó đổi chân, cũng chà 10 lần. 

 b. Mục đích:
  - Ở chân có những đường kinh huyệt chạy 

qua, vì thế chà xát chân làm các khớp xương 
dẻo đi, cùng làm các bắp thịt rắn chắc và tránh 
được các bệnh đau chân.  

 a. Phương pháp:
    - Cả hai bàn tay đều áp mạnh vào hai đầu gối. 
  - Chà xát hai đầu gối theo chiều kim đồng hồ 

10 lần, sau đó chà ngược chiều kim đồng hô 10 
lần.

  b. Mục đích:
  - Ở đầu gối có nhiều sợi gân và mạch 

máu chạy qua, vì thế chà xát đầu gối làm 
giảm ấm lạnh và độ căng thẳng, xoa đầu gối 
cũng làm xương và bắp thịt mạnh mẻ, cũng 
làm giảm tê thấp.  

 5. Phép chà xát mũi: 6. Phép chà ngực:
 a. Phương pháp:
  - Hai bàn tay nắm lỏng, ngón cái ở ngoài. Hơi 

cong ngón cái lại, chà lên xuống theo sống mũi 
10 lần. 

 b. Mục đích:
  - Chà sống mũi làm giảm nhạy cảm của 

phổi khi gặp khí lạnh, cách này cũng giảm 
được ho và ngừa được lạnh.

 a. Phương pháp:
    - Lấy bàn tay phải để trên ngực về phía phải, 

các ngón tay hướng xuống đất, chà mạnh và chéo 
xuống thấp phía trái, chà 10 lần. 

  - Xong lấy bàn tay trái để bên ngực phía trái, 
các ngón tay hướng xuống đất, chà mạnh và chéo 
xuống phía phải, chà 10 lần. 

 b. Mục đích:
  - Phép chà mạnh ở ngực làm cho máu ở 

phổi chạy thông nhau. Vì vùng ngực là nơi của 
tim và phổi, chà xát ngực sẽ làm giảm suyễn, 
giúp cho tim và phổi mạnh mẽ. 

 3. Phép chà xát đầu: 4. Phép chà mắt:
 a. Phương pháp:
 - Áp hai lòng bàn tay vào trán, kéo lòng bàn tay 

chà xát xuống gò má, rồi từ gò má tay luôn ra phía 
sau gáy rồi vuốt lên đỉnh đầu, rồi lại vuốt xuống 
trán, làm như vậy 10 lần. 

 - Sau đó để bàn tay sao cho ngón cái chếch ra 
ngoài còn bốn ngón kia chạm nơi chân tóc trước 
trán, chà đi chà lại nơi chân tóc, chà 20 lần. Rồi 
chà ngược lên đỉnh đầu (Ngón cái ở phía màng 
tang) sau đó vuốt ra sau gáy ở vùng cổ, chà 10 lần

 b. Mục đích: 
 - Chà xát đầu làm cho hạ huyết áp (Nếu ai 

bị bệnh tăng huyết áp thì chà đầu 10 lần đến 70 
lần). Đầu là nơi hội tụ của dương khí, chà xát 
đầu làm tăng dương khí vì thế máu chạy đều.

a. Phương pháp: 
  - Nắm lòng hai bàn tay lại, ngón cái ở ngoài, 

lấy hai ngón cái chà vào mi mắt 10 lần. 
  - Đặt 2 ngón cái ở hai màng tang, day hai ngón 

cái theo chiều kim đồng hồ 10 lần, rồi day ngược 
chiều kim đồng hồ 10 lần. 

  - Rồi thay tay, dùng ngón trỏ và ngón cái của 
bàn tay trái bóp nhẹ phía cuối mũi 10 lần, cùng 
lúc bàn tay phải xoa từ gáy xuống cổ 10 lần. 

 b. Mục đích:
  - Theo y học Đông Phương, mắt liên hệ tới 

ngũ tạng, vì thế vùng thận bị đau mắt sẽ lờ đờ. 
Phép chà xát này sẽ giúp khí huyết dễ dàng chạy 
ở vùng mắt, làm cho mắt không bị nhăn nheo 
ở tuổi già và ngừa được bệnh cận thị. Ở vùng 
màng tang có nhiều mao quản huyết, xoa bóp ở 
vùng này sẽ chống được lạnh, làm bớt nhức đầu 
và chóng mặt.

Sưu tầm 
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Miền Trung ơi!
Lũ chồng lũ

Khổ chồng lên đau khổ
Mưa cứ sụt sùi

thương lắm miền Trung

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”
Cạn nước mắt tiễn đưa bao người chiến sĩ

Anh dũng cứu dân trong dữ dằn con lũ
Hồn thiêng các anh đã hóa thành sông núi cỏ cây

Miền trung ơi! Đòn gánh hai đầu đất nước
Gồng gánh thiên tai gánh bao khổ cực
Nắng cháy sạm da mưa nguồn tối mắt

Cơm chưa đủ no giấc ngủ chẳng được yên.

Lũ chồng lũ người miền Trung gồng mình chống lũ
Cùng cả nước bên nhau chỉa sẻ cơ hàn

Chống thiên tai chống kẻ gian tham
Cho mưa thuận gió hòa lòng người lương thiện

Lũ chồng lũ
Khổ chồng thêm đói khổ

Tin bão lại về
Thương lắm miền Trung

Nguyễn Đại Duẫn

Về thăm lại Quế Sơn
Về thăm lại Quế Sơn
Lên Đèo Le, suối mát

Nhìn núi rừng bát ngát
Đến suối Tiên thác reo.
Vượt qua bao núi đèo

Lên Hòn Chiêng, Đá Trắng
Qua Bằng Thùng trời nắng

Nhìn khắp cả làng quê
Xuống Cấm Dơi, Núi Quế
Nhớ lại những chiến công
Kiên cường và dũng cảm
Quét sạch lũ ngoại xâm.

Đồng bào mình quyết tâm
Đấu tranh đòi thống nhất

Cho đất nước hòa bình
Cho Độc lập, Tự do
Kỷ niệm vẫn còn đó

Đời Thanh niên xung phong
Khiêng thương và tải đạn

Phục vụ khắp chiến trường
Về thăm lại quê hương

Nơi lòng người sâu nặng
Tình thương yêu nồng thắm

Dạt dào trong lòng tôi.
Tặng các đồng chí cựu TNXP Khu 5

 Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam
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Bi hùng trước lúc hòa bình
Trước lúc hòa bình vài tiếng

Vài tuần nữa là ký Hiệp định Paris
Những thanh niên Hải Hưng tuổi xuân phơi phới

Đã ngã xuống đất này Thanh Trạch quê ta!
Thôn Quyết Thắng mà bi hùng bi thảm

Cuộc thảm sát kinh hoàng từ B52
Nát thịt, tan da, máu xương trộn đất

Cả làng xã hờn căm… tang trắng xóa mây trời!
Ôi ngày 13 tháng 1 năm 731!

Thành ngày bi hùng khắc cốt vào lịch sử
Nhặt từng mảnh thịt xương mắt đỏ lệ nhòa

156 sinh linh, ôi chưa bao giờ kinh hoàng đến vậy!
Không thể lãng quên khi đất tràn cây xanh

Bao hố bom và trạm xá xưa thời gian khỏa lấp
Những thương binh thành liệt sĩ, ôi các chị các anh!

Trước giờ hòa bình ai làm chúng ta ly biệt?
Kẻ ném bom xưa có trở lại đây không

Mất hay còn mà không thấy mặt
Ai ân hận đến thắp hương tỏ một tấm lòng

Bao nơi trên đất nước này, một thời chúng là quỉ dữ?
Là cựu chiến binh, ta dựng khở một tượng đài

Nho nhỏ thôi, một tấm lòng vì đồng đội
Bao thế hệ cháu con làng xóm ở nơi này

Đến thắp hương lòng cho những người xưa khuất núi!
Họ đã vì phà Gianh thông đường ra mặt trận

Vì miền Nam, vì Tổ quốc sống còn
Chẳng tiếc máu xương khi nước nhà chia cắt

Máu thấm đất này… hồng tươi gương mặt quê hương!
Đất Thanh Trạch vẫn ngời tinh thần Quyết Thắng

156 linh hồn nhiệm màu phù hộ nước non
Phù hộ xóm thôn phù hộ bà con

Sống mạnh giỏi và bình yên hạnh phúc!
Chúng ta - người cùng thời khi đã đến đây

Dẫu Thanh - Nghệ hay Hải - Hưng một thuở
Xin cúi dâng trước bao mộ chí vô danh

Vang vọng một tên chung Đội 28312 bất tử! 
Ta ước có Nhà tưởng niệm các chị các anh

Cho hương lửa ấm những linh hồn sống mãi
Đất Thanh Trạch tạc tượng đài vào cả trời xanh

Cho muôn đời trên ngực trần nước non ghi dấu!
Ai nhớ ai quên trưa Mười Ba, Tháng Một!

Ta bần thần khi nghe hát “Quảng Bình quê ta”
Sao nghiệt ngả cho chúng mình ly biệt

Ôi “khúc bi tráng cuối cùng” trên đất lửa xông pha!

1Ngày 13/01/1973, máy bay Mỹ đã điên cuồng gây ra vụ thảm sát đẫm máu và giết hại 156 cán bộ, chiến sỹ, TNXP, công nhân của cảng Gianh lẫn người dân khi 
đang vận chuyển hàng hóa ở thôn Quyết Thắng thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
2Đại đội 2831 TNXP, chủ yếu là quê Hải Hưng (tên tỉnh lúc đó gồm Hải Dương và Hưng Yên ngày nay)

(Nhân đọc lại bài “Khúc bi tráng cuối cùng” của tác giả Duy Hiền,
in lại trong sách “Dấu ấn một thời trên tuyến lửa Trường Sơn”, 2018)

Hồ Bá Thâm
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